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Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de
educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de
Galicia. 



1.1 Criterios sobre a avaliación e cualificación TECNOLOXÍA 2º,3º e
4º da ESO
1º  ,2ª  e  3ª
Avaliación

 Actitude. Ate o 10% da nota en cada avaliación:

◦ Realización e entrega de todas as  tarefas  asignadas

dentro dos prazos establecidos.

◦ Comportamento na aula en relación cos compañeiros e

co profesorado, rendemento, interese e participación.

◦ Aproveitamento e coidado do material nas aulas, aula-

taller e aulas de informática.

 Exames ou probas escritas. Ate o 70% da nota en cada

avaliación:

◦ Probas de avaliación.

 Exercicios e traballos prácticos. Ate o 20% da nota en

cada avaliación:

◦ Traballos e exposicións orais.

◦ Caderno de clase.

◦ Proxectos e prácticas.

◦ Resolución de exercicios.

◦ Utilización do equipamento informático e o software.

◦ A nota final da avaliación calcularase a partir das notas

obtidas  nestes  bloques,redondeando  por  defecto.  No

caso de que a nota sexa inferior a 5 a avaliación estará

suspensa. (Calquera nota entre 4 e menor que 5 é un

suspenso  na  avaliación,  polo  que   no  boletín  de

cualificacións será un 4)

◦ A nota  global  das probas escritas  debe ser  igual  ou
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superior a 4 (un 3 no caso de 2º da ESO). No caso de

que algunha das notas individuais sexa inferior a 4, a

avaliación  estará suspensa.

◦ O cumprimento das normas básicas de seguridade e 

hixiene, e de mantemento do material e ferramentas do 

taller, dos equipos informáticos,etc, son aspectos 

fundamentais para superar a materia. No traballo no 

taller, se un alumno/a pon de xeito intencionado en 

perigo a súa seguridade e/ou a dos seus compañeiros 

terá un 1 na avaliación.

◦ Farase  unha  recuperación  de  cada  unha  das

avaliacións  en  datas  posteriores  ó  remate  da

avaliación.

◦ Pode  facerse  unha  recuperación  dalgún  tema  da

avaliación  sempre  que  a  materia  suspensa  desa

avaliación  sexa  igual  ou  menor  ó  50% dos  contidos

vistos.

◦ Se o alumno ou alumna copiou nun exame ou proba,

ou copiou as prácticas, exercicios, tarefas ou traballos,

terá un cero nese exame, proba, etc.

◦ Cada  falta  de  conduta  grave  ou  a  acumulación  de

varias faltas leves poderán descontar ata 0,5 puntos da

nota da avaliación.

Cualificación 
final

◦ A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media  

das notas das tres avaliacións, podendo redondearse

por exceso a media dás tres avaliacións. (Ex. 4,5  e un

5)

◦ A materia pode aprobarse cunha avaliación suspensa

sempre  e  cando  a  nota  desa  avaliación  sexa  como

mínimo un 4 (un 3 no caso de 2º da ESO) e a media

das tres avaliacións sexa como mínimo un 5, (despois
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de facer o redondeo). 

◦ Se o alumno de 2º,3º ou 4º da ESO ten algunha das

avaliacións suspensas ,  no mes de xuño realizará as

correspondentes actividades de recuperación en base a

o informe de avaliación individualizado, co obxecto ter a

oportunidade de superar a materia.

◦ O resto do alumnado de 2º,3º ou 4º da ESO que teña 

as avaliacións aprobadas, terá que estar incluído nas 

actividades de apoio, reforzo ,ampliación e titoría, 

deseñadas a tal efecto.

Alumnado de 
materia 
pendente

O alumnado de 3º e 4º curso da ESO que  teñan pendente a  
materia de Tecnoloxía 2º ESO ,e o alumnado de 4º curso da ESO
que  teña pendente a  materia de Tecnoloxía 3º ESO  deberá 
recuperala  dacordo co seguinte procedemento:

Resolución de esquemas e colección de exercicios: o alumnado 
recibirá dúas coleccións de exercicios, que entregará cada unha 
delas nos prazos establecidos para a súa corrección. 
Traballarase dende a aula virtual.

a.-Realización dun primeiro exame presencial da materia cos 
contidos da primeira parte. Este exame contará un 70% da nota, 
o 30% restante serán as actividades da primeira quenda de 
exercicios.

Considerarase aprobada a primeira parte sempre que a suma das
actividades e do exame non sexa inferior a 5.

b.-Realización dun segundo exame presencial da materia cos 
contidos da segunda parte. Este exame contará un 70% , o 30% 
restante serán as actividades da segunda quenda de exercicios.

Considerarase aprobada a segunda parte sempre que a suma 
das actividades e do exame non sexa inferior a 5.

Realización dun exame final da materia se ten suspensa algunha 
das partes. Considerarase aprobado este exame sempre que a 
nota non sexa inferior a 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Realización de traballos e exercicios de recuperación, repaso e 
reforzo. Realización de probas escritas. 
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1.2 Criterios sobre a avaliación e cualificación Tecnoloxía Industrial I 
(1ºBach), Tecnoloxía Industrial II (2ºBach)

1º  ,2ª  e  3ª
Avaliación

 Actitude. Ate o 10% da nota en cada avaliación:

◦ Realización e entrega de todas as  tarefas  asignadas

dentro dos prazos establecidos.

◦ Comportamento na aula en relación cos compañeiros e

co profesorado, rendemento, interese e participación.

◦ Aproveitamento e coidado do material nas aulas, aula-

taller e aulas de informática.

 Exames ou probas escritas. Ate o 70% da nota en cada

avaliación:

◦ Probas de avaliación.

 Exercicios e traballos prácticos. Ate o 20% da nota en

cada avaliación:

◦ Traballos e exposicións orais.

◦ Caderno de clase.

◦ Proxectos e prácticas en simuladores

◦ Resolución de exercicios.

Utilización do equipamento informático e o software.

◦ A nota final da avaliación calcularase a partir das notas

obtidas  nestes  bloques,redondeando  por  defecto.  No

caso de que a nota sexa inferior a 5 a avaliación estará

suspensa. (Calquera nota entre 4 e menor que 5 é un

suspenso  na  avaliación,  polo  que   no  boletín  de

cualificacións será un 4)

◦ A nota  global  das probas escritas  debe ser  igual  ou
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superior  a  4.  No  caso  de  que  algunha  das  notas

individuais  sexa  inferior  a  4,  a  avaliación   estará

suspensa.

◦ O cumprimento das normas básicas de seguridade e

hixiene, e de mantemento do material e ferramentas do

taller,  dos  equipos  informáticos,etc,  son  aspectos

fundamentais  para  superar  a  materia.  No traballo  no

taller,  se  un  alumno/a  pon  de  xeito  intencionado  en

perigo a súa seguridade e/ou a dos seus compañeiros

terá un 1 na avaliación.

◦ Farase  unha  recuperación  de  cada  unha  das

avaliacións  en  datas  posteriores  ó  remate  da

avaliación.

◦ Pode  facerse  unha  recuperación  dalgún  tema  da

avaliación  sempre  que  a  materia  suspensa  desa

avaliación  sexa  igual  ou  menor  ó  50% dos  contidos

vistos.

◦ Se o alumno ou alumna copiou nun exame ou proba,

ou copiou as prácticas, exercicios, tarefas ou traballos,

terá un cero nese exame, proba, etc.

Cada  falta  de  conduta  grave  ou  a  acumulación  de

varias faltas leves poderán descontar ata 0,5 puntos da

nota da avaliación.

Cualificación 
final

◦ A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media  

das notas das tres avaliacións, podendo redondearse

por exceso a media dás tres avaliacións. (Ex. 4,5  e un

5)

◦ A materia pode aprobarse cunha avaliación suspensa

sempre  e  cando  a  nota  desa  avaliación  sexa  como

mínimo un 4  e a media das tres avaliacións sexa como

mínimo un 5, (despois de facer o redondeo). 
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◦ Se o alumno  ten algunha das avaliacións suspensas ,

no  mes  de  xuño  realizará  as  correspondentes

actividades de recuperación para presentarse a proba

extraordinaria.

◦ O resto do alumnado  que teña as avaliacións 

aprobadas, terá que estar incluído nas actividades de 

apoio, reforzo ,ampliación e titoría, deseñadas a tal 

efecto.

Proba 
extraordinaria 
para BAC

        ◦  O alumnado que non aprobe a materia en xuño dispón da 
convocatoria extraordinaria de xuño para examinarse.
        ◦  Nesta convocatoria o alumnado non será examinado de 
traballo práctico no taller, só terá que realizar un exame escrito.
        ◦  Poderá ter que entregar actividades de recuperación. A 
nota será unicamente a nota do exame desta convocatoria
          extraordinaria.

Alumnado de 
materia 
pendente

O alumnado de 2º curso de Bacharelato que  teña pendente a  
materia de Tecnoloxía industrial I deberá recuperala de acordo co
seguinte procedemento:

Resolución de esquemas e colección de exercicios: o alumnado 
recibirá dúas coleccións de exercicios, que entregará cada unha 
delas nos prazos establecidos para a súa corrección. 
Traballarase dende a aula virtual

Realización dun primeiro exame presencial da materia cos 
contidos da primeira parte. Este exame contará un 70% da nota, 
o 30% restante serán as actividades da primeira quenda de 
exercicios.

Considerarase aprobada a primeira parte sempre que a suma das
actividades e do exame non sexa inferior a 5.

Realización dun segundo exame presencial da materia cos 
contidos da segunda parte. Este exame contará un 70% , o 30% 
restante serán as actividades da segunda quenda de exercicios.
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Considerarase aprobada a segunda parte sempre que a suma 
das actividades e do exame non sexa inferior a 5.

Realización dun exame final da materia se ten suspensa algunha 
das partes. Considerarase aprobado este exame sempre que a 
nota non sexa inferior a 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización de 
traballos e exercicios de recuperación, repaso e reforzo. 
Realización de probas escritas. 

1.3 Criterios sobre a avaliación e cualificaciónd as materias de TIC, 
TIC I, TIC II,     Programación de 2º ESO   
1º  ,2ª  e  3ª
Avaliación

 Os contidos (conceptos, procedementos, destrezas)  (40%

da  nota) serán  avaliados  mediante,  a  realización  de

prácticas, actividades ou tarefas a maioría na aula virtual, a

entrega e realización de prácticas e traballos.

•  A  utilización  dos  equipos  e  soportes  cumprindo  as

normas de seguridade e hixiene. 

•  A realización do seu traballo dunha forma autónoma e

responsable. 

• A responsabilidade na execución do seu propio traballo e

dos resultados obtidos. 

•  O  mantemento  do  seu  posto  de  traballo  limpo  e

ordenado. 

•  O interese pola  conclusión  total  dun  traballo  antes  de

comezar  o  seguinte.  Puntualidade  na  entrega  das

prácticas, traballos, tarefas…

•  A  súa  valoración  sobre  a  utilización  de  técnicas  e

procedementos  para  manter  a  seguridade,  integridade e

privacidade da información. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2021/2022

PÁXINA 8 DE 14



 A realización de probas escritas e prácticas (50% da nota).

Os aspectos a ter en conta serán: 

•  A  maneira  de  expresar  os  coñecementos  teóricos

adquiridos. 

• A comprensión dos mesmos. 

•  O  interese  pola  utilización  correcta  da  linguaxe

informática. 

• A valoración dunha presentación limpa e ordenada dos

resultados dos traballos realizados. 

  Na  avaliación  das actitudes (10%  da  nota)  terase  en

conta: 

• O interese polo estudo e o traballo. 

•  A  capacidade  de  adaptación  aos  cambios  producidos

pola aparición de novas técnicas. 

•  O  comportamento  correcto  con  todo  o  mundo.  A

aceptación  das  normas  de  comportamento  e  traballo

establecidas.

•  A asistencia con puntualidade, mantendo unha actitude

positiva e activa cara ao traballo. 

•  A  participación  activa  nos  debates  e  na  formación  de

grupos de traballo. 

•  A valorar  da constancia e o esforzo propio e alleo na

realización do traballo. 

• A rigorosidade, orde e limpeza. 

• A manipulación adecuada dos materiais a utilizar. 

•  A  conciencia  de  grupo,  integrándose  nun  grupo  de

traballo, participando e respectándoo. 

• O uso correcto dos materiais físicos e lóxicos da aula. O

uso incorrecto dos mesmos (por exemplo, navegando en
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paxinas web non permitidas explicitamente polo docente)

suporá  unha  falta.  A  reincidencia  nesta  conduta  pode

supoñer un suspenso na materia. 

Ademais, terase tamén en conta que: 

 As faltas de puntualidade e de asistencia inxustificadas

penalizan a cualificación da nota de clase . Os alumnos-as

que  no  asistan  regularmente  a  clase  e  acumulen  faltas

inxustificadas perderán o seu dereito á avaliación continua

e a avaliación consistirá nunha proba escrita e/ou práctica

co ordenador ao final do trimestre ou do curso, segundo o

número de faltas. A falta de asistencia a unha proba debe

ser xustificada. 

A  non  realización  de  traballos  obrigatorios  suporá  unha

cualificación  negativa  e  pode  implicar  o  suspenso  na

avaliación sumativa. 

• A presentación dos traballos voluntarios, no caso de estar

ben feitos, teranse en conta para subir a nota. 

◦ A nota final da avaliación calcularase a partir das notas

obtidas  nestes  bloques,redondeando  por  defecto.  No

caso de que a nota sexa inferior a 5 a avaliación estará

suspensa. (Calquera nota entre 4 e menor que 5 é un

suspenso  na  avaliación,  polo  que   no  boletín  de

cualificacións será un 4)

◦ A nota  global  das probas escritas  debe ser  igual  ou

superior  a  4.  No  caso  de  que  algunha  das  notas

individuais  sexa  inferior  a  4,  (un  3  no caso  de  2º  da  

ESO)    a avaliación  estará suspensa.  

◦ O cumprimento das normas básicas de seguridade e

hixiene, e de mantemento do material e ferramentas do
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taller,  dos  equipos  informáticos,etc,  son  aspectos

fundamentais  para  superar  a  materia.  No traballo  no

taller,  se  un  alumno/a  pon  de  xeito  intencionado  en

perigo a súa seguridade e/ou a dos seus compañeiros

terá un 1 na avaliación.

◦ Farase  unha  recuperación  de  cada  unha  das

avaliacións  en  datas  posteriores  ó  remate  da

avaliación.

◦ Pode  facerse  unha  recuperación  dalgún  tema  da

avaliación  sempre  que  a  materia  suspensa  desa

avaliación  sexa  igual  ou  menor  ó  50% dos  contidos

vistos.

◦ Se o alumno ou alumna copiou nun exame ou proba,

ou copiou as prácticas, exercicios, tarefas ou traballos,

terá un cero nese exame, proba, etc.

Cada  falta  de  conduta  grave  ou  a  acumulación  de

varias faltas leves poderán descontar ata 0,5 puntos da

nota da avaliación.

Cualificación 
final

◦ A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media  

das notas das tres avaliacións, podendo redondearse

por exceso a media dás tres avaliacións. (Ex. 4,5  e un

5)

◦ A materia pode aprobarse cunha avaliación suspensa

sempre  e  cando  a  nota  desa  avaliación  sexa  como

mínimo un 4  e a media das tres avaliacións sexa como

mínimo un 5, (despois de facer o redondeo). 

◦ Se o alumno  ten algunha das avaliacións suspensas ,

no  mes  de  xuño  realizará  as  correspondentes

actividades de recuperación para presentarse a proba

extraordinaria.

◦ O resto do alumnado  que teña as avaliacións 
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aprobadas, terá que estar incluído nas actividades de 

apoio, reforzo  ,ampliación e titoría, deseñadas a tal 

efecto.

Proba 
extraordinaria 
para BAC

        ◦  O alumnado de Bacharelato que non aprobe a materia, en 
xuño dispón da convocatoria extraordinaria para examinarse.
        ◦  Nesta convocatoria o alumnado non será examinado de 
traballo práctico no taller, só terá que realizar un exame escrito 
e/ou práctico co ordenador.
        ◦  Poderá ter que entregar actividades de recuperación. A 
nota será unicamente a nota do exame desta convocatoria
          extraordinaria.

Alumnado de 
materia 
pendente

O alumnado  que  teña pendente a  materia de TIC I ou 
programación deberá recuperala de acordo co seguinte 
procedemento:

Realización dous de probas prácticas co ordenador:
Realización dunha primeira proba práctica co ordenador  cos 
contidos da primeira parte. 

Considerarase aprobada a primeira parte sempre que a nota da 
proba non sexa inferior a 5.

Realización dunha segunda proba práctica co ordenador  cos 
contidos da segunda parte. 

Considerarase aprobada a segunda parte sempre que a nota non
sexa inferior a 5.

Realización dunha proba final da materia se ten suspensa 
algunha das partes. Considerarase superada e proba, sempre 
que a nota non sexa inferior a 5.

Procedementos e instrumentos de avaliación: Realización de 
exercicios de repaso e reforzo na aula virtual.
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a 3º
avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)

Metodoloxía - Clases teóricas
- Clases prácticas
- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e
individual.
-  Proxectos e ou prácticas.
 -Utilización do equipamento informático e o software.
- Realización de traballos e exposicións.

Actividades tipo

-Resolución de boletíns problemas tipo.
-Exercicios teóricos de síntese de contidos da materia.
-Realización de simulacións e ou prácticas co ordenador na 
aula virtual.

Materiais  e
recursos

- Actividades da aula virtual.
- Actividades deseñadas polo/a docente.
- Actividades dixitais /practicas equipo informatizo
. Recursos multimedia

2.2. Metodoloxía  e  actividades  para  o  período  comprendido  entre  a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC
(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliación e titoría)

Metodoloxía
- Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e
individual.
 -Utilización do equipamento informático e o software
- Realización de traballos e exposicións

Actividades tipo -Resolución de boletíns problemas tipo.
-Exercicios teóricos de síntese de contidos da materia.

Materiais e 
recursos

- Actividades da aula virtual.
- Actividades deseñadas polo/a docente.
- Actividades dixitais /practicas equipo informático
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2.3. Metodoloxía  e  actividades  para  o  período  comprendido  entre  a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC
(Preparación probas extraordinarias e avaliación de acceso á universidade)

Metodoloxía - Resolución de exercicios e problemas, de forma grupal e
individual.
 -Utilización do equipamento informático e o software
- Realización de traballos e exposicións

Actividades tipo -Resolución de boletíns problemas tipo.
-Exercicios teóricos de síntese de contidos da materia.

Materiais e 
recursos

- Actividades da aula virtual.
- Actividades deseñadas polo/a docente.
- Actividades dixitais /practicas equipo informatico
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