
Adenda á programación didáctica do departamento de tecnoloxía do curso 

2021/2022. 

1. Concrecións metodolóxicas para a ESO no período entre o 6 de xuño e o 22 de xuño. 

1.1) Reforzo co alumnado con parte de materia suspensa. 

    Deseñaranse actividades de reforzo específicas para aquelas partes da materia que necesiten ser 

recuperadas polo alumnado. Orientarase os alumnos de cara a realización das probas de recuperación 

que se establezan en cada caso. 

1.2)  Alumnado coa materia aprobada. 

    Realizaranse actividades de ampliación ou de tipo proxecto según as necesidades de cada grupo. 

Específicamente, poderanse levar a cabo as tarefas necesarias para rematar algún proxecto xa iniciado 

durante o curso ou ben a elaboración de informes técnicos de proxectos xa rematados. 

2. Criterios sobre a avaliación e a cualificación na ESO. 

2.1) Procedemento para acadar a nota da terceira avaliación. 

    O procedemento será o mesmo que nas dúas primeiras avaliacións. 

2.2) Procedemento para a recuperación das partes da materia non superada. 

    Farase un exame ou un conxunto de probas nas que se avalien os puntos contemplados no plan 

individualizado de recuperación de cada alumno. 

2.3) Procedemento para acadar a nota final. 

- Alumnado con materia pendente a data 6 de xuño. 

    A nota final será a obtida no exame final de recuperación ou a media das notas obtidas nas probas 

de recuperación realizadas durante o período comprendido entre o remate da terceira avaliación e a 

data da avaliación final. 

- Alumnado sen materia pendente a data 6 de xuño. 

    A nota final será a media das notas das tres avaliacións ponderada co traballo realizado dende o 

remate da terceira avaliación ata a avaliación final.  A avaliación do traballo do alumnado neste período 

será a que determine o redondeo da nota media das tres avaliacións, podendo ser este redondeo tanto 

á alza como á baixa. 

 


