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Tecnoloxía: criterios sobre avaliación, cualificación e promoción
A avaliación trimestral será continua, polo tanto se poderán requirir nas distintas probas os 
Contidos, asociados cos seus respectivos Estándares de Aprendizaxe, explicados noutros 
trimestres.
A posibilidade de superar a materia mediante os períodos trimestrais estará condicionada a non 
perder o dereito á avaliación continua por acumulación excesiva de faltas de asistencia ou por 
calquera outro motivo.
Ademais se requirirá, para que o alumnado supere cun resultado positivo a materia, que non 
cometera ningunha das seguintes faltas graves:

 Uso perigoso das ferramentas de xeito que perigue a integridade física do mesmo o dos 
seus compañeiro.

 Ofensas graves ós membros da sociedade educativa, sempre que non exista unha 
reparación inmediata das mesmas.

 Impedir repetidamente o exercicio da docencia, consideraremos que esta falta está 
supeditada á expulsión do alumno do centro tanto como carácter preventivo 
reiteradamente ou como resultado da incoación dun expediente polo motivo exposto.

 Copiar nun exame.
Os criterios para a cualificación do alumnado dependeran dos indicadores acadados para os 
desempeños indicados.
O alumnados acadará unha avaliación positiva sempre e cando supere todos os indicadores 
básicos das tres Trazas:

 Adquisición e desenvolvemento de Nocións
 Adquisición e desenvolvemento de Destrezas
 Adquisición e desenvolvemento de Hábitos

Exemplos de indicadores básicos son:
 Nocións: Realizar operacións con funcións.
 Destrezas: Empregar correctamente a calculadora.
 Hábitos: Manter un ritmo constante de traballo.

A lista completa, por curso, pode atoparse na programación que se pode descargar dende o 
seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslamasabade/????

A nota numérica determinarase segundo o número de indicadores logrados nos desempeños 
mencionados.
Para calcular esta numérica partiremos de unha base numérica determinada pola Traza de 
Adquisición e desenvolvemento de Nocións:

 Se se acadan todos os indicadores básicos para os desempeños mencionados, e ningún 
máis a base numérica será de cinco (5).

 Se se acada algún dos indicadores adicionais este valor incrementarase ata poder chegar 
a un dez (10) o incremento será proporcional á cantidade de estes acadados, todos con a 
mesma valoración, en resumo poderá engadir, como máximo, ata un cinco á base 
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numérica proporcionada polos indicadores básicos.
A base numérica  determinada pola Traza de Adquisición e desenvolvemento de Nocións estará 
modulada polas dúas Trazas restantes.
O factor de modulación da Traza de Adquisición e desenvolvemento de Hábitos será coma 
máximo 1,1. Para obter un factor de 1 chega con ter cumpridos todos  os indicadores básicos da 
Traza para os desempeños mencionados. Se se acada algún dos indicadores adicionais este 
valor incrementarase ata un 0,1   o incremento será proporcional á cantidade de estes acadados, 
todos con a mesma valoración, ó igual que no caso da base numérica.
O factor de modulación da Traza de Adquisición e desenvolvemento de Destrezas, será coma 
máximo 1,35. Para obter un factor de 1 chega con ter cumpridos todos  os indicadores básicos da
Traza para os desempeños mencionados. Se se acada algún dos indicadores adicionais este 
valor incrementarase ata un 0,35   o incremento será proporcional á cantidade de estes 
acadados, todos con a mesma valoración, ó igual que no caso da base numérica.

Para calcular a nota numérica final multiplicaremos a base numérica polos dous moduladores, se 
o resultado fose superior a dez este quedaría nun dez e o redondeo faise cara abaixo se a parte 
decimal non supera 0,5 e para arriba se o supera.

Un alumno que non supere todos os indicadores básicos, das tres Trazas, terá unha 
cualificación negativa, inferior a cinco, e polo tanto non logrará unha avaliación positiva.
Unha cualificación negativa se calculará do seguinte xeito:

 Segundo a cantidade de indicadores básicos acadados, sendo un cinco a consecución de 
todos.

 As faltas graves se reflectiran con unha diminución do valor numérico da nota de tres 
puntos por calquera delas, sendo estes tres puntos acumulativos. En ningún caso o 
alumno terá una cualificación superior a cinco no avaliación trimestral en que cometa unha 
falta grave. A reincidencia se valorará de cara a avaliación ordinaria.

Se non todos os indicadores básicos son superados se procederá a cualificar ó alumnado do 
seguinte xeito:

 A base numérica dependerá, igualmente, da Traza de Adquisición e desenvolvemento de 
Nocións, sendo un catro se a cantidade de indicadores básicos está entre o 80% e 100%, 
tres se está entre 60% e 80%, dous se está entre 30% e 60% e 1 no resto dos casos.

 A modulación proporcionada polas outras Trazas  nunca será superior a 1, no caso de 
superar todos os indicadores básicos, pero poderá ser inferior no caso de non superalos, 
este factor se calculará cunha relación matemática supoñendo que todos os indicadores 
básicos son o 100% e obviando os indicadores adicionais.

O alumnado promocionará de acordo o que indica a lei e a normativa existente no centro, en caso
de dúbida o profesorado manterá unha decisión de promoción, segundo os criterios do centro, 
acorde co número de suspensos do alumno antes de que empezara o debate sobre a promoción 
do mesmo.
Reflectimos de este xeito que o grao mínimo de consecución reflexa fielmente, dende un criterio 
de aproximación á materia, as competencias adquiridas, calquera outra decisión iría en contra do 
traballo desenvolvido neste documento.
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