
TECNOLOXÍA

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

O alumnado será avaliado de acordo cos seguintes indicadores:

 Ate o 10% da nota en cada avaliación: (Nota A de 0 a 10 ponderada un 10%)

◦ Entrega e prazo de entrega das tarefas asignadas.

◦ Actitude cara a materia (participación, interese, traballos voluntarios, ...)

◦ Seguir as normas de seguridade no uso do material da aula-taller.

◦ Traballos voluntarios.

 Ate o 60% da nota en cada avaliación: (Nota B de 0 a 10 ponderada un 60%)

◦ Probas sobre os contidos impartidos realizadas por escrito e/ou en liña.

 Como mínimo o 30% da nota en cada avaliación: (Nota C de 0 a 10 ponderada un 30%)

◦ Proxectos e prácticas.

◦ Resolución de problemas.

◦ Utilización do equipamento informático e o software.

◦ Traballos e exposicións orais

◦ Libreta ou caderno d@ alumn@

Nota: Se nalgunha avaliación, debido a retardos,non dou tempo a realizar completamente proxectos 

e/ou prácticas, aumentará a nota B ata o 80%, quedando a nota C como minimo nun 10%.

AVALIACIÓN INICIAL

Data prevista de realización
Realizarase a principios de outubro

Proba (proba tipo test, preguntas e respostas relacionados cos estándares, preguntas en clase, 
etc.)

Descrición do tipo de proba: Proba de comprensión lectora, exercicios de comprensión 
oral, así como problemas sinxelos sobre a materia

Mecanismo para informar ás familias
As familias serán informadas dos resultados nas horas de titoría.

Consecuencias dos resultados da proba
A proba axudará ao profesor a determinar o nivel de partida do grupo e a detectar necesidades 
específicas no alumnado.



AVALIACIÓN CONTINUA

En cada avaliación

◦ Para determinar a nota final en cada avaliación, realizarase a media segundo a 

proporción arriba indicada (Notas A, B e C), sempre e cando se acade o mínimo 

establecido para cada estándar avaliado, e nese caso será a suma de A, B e C, e 

consecuentemente para superar a avaliación esta suma ten que ser maior ou igual a 

5. A non entrega de traballos dalgunha das actividades obrigatorias acarreará unha 

nota de 0 puntos en ese apartado.  O peso de cada nota individual nos diferentes 

apartados gardará relación co número de sesións invertidas no traballo da materia, 

polo que sobre todo na primeira avaliación, as porcentaxes iniciais do 10%, 60 % e 30%

poden variar, dándolle máis peso a nota B.

◦ A avaliación é continua, polo que a nota que se da en cada avaliación é a de todo o 

curso. Consecuentemente durante o segundo trimestre haberá unha proba para os 

alumnos que no primeiro trimestre obtiveron de media menos de 5 sobre 10 nas probas 

realizadas  na proba B, así mesmo a maneira de recuperar as probas A e C do primeiro 

trimestre é entregando, ou volvendo a entregar, pero con unha calidade aceptable os 

traballos correspondentes de cada proba nun novo prazo, a actitude cara a materia, 

libreta, etc, segundo está desglosado nas notas A e C.

◦ Independentemente dos resultados da ponderación das 3 notas, a nota mínima que 

poderá levar un/unha alumn@ en calquera avaliación será un 1.

◦ A avaliación considérase aprobada se a media ponderada é de 5 como mínimo. Como a 

nota da avaliación se da en forma de número natural entre 1 e 10, é necesario redondear 

a suma de A, B e C, pero se esa suma é menor de 5, a avaliación estaría suspensa, a non 

ser que se acade o mínimo establecido para cada estándar.

Avaliación ordinaria de xuño

◦ A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións.

◦ A materia pode aprobarse en xuño 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. Senón o/a alumn@ terá que ir ao exame final de xuño.

◦ Haberá un exame final en xuño da parte B para os/as alumnos/as que non superaron a 

materia coas diversas probas correspondentes ao longo do curso. Para os alumnos que 

solo lle quede suspenso a parte B de un trimestre so irán a ese exame con esa parte. En 

caso contrario irán cos tres trimestre a esa proba final. A nota final B (60%) fará media 

ponderada coas notas finais A (10%) e C(30%). No caso de que non superar a materia 



coa suma das correspondentes probas (a suma debe ser igual ou superior a 5 para superar

a materia), ou non acadar o mínimo esixido para cada estándar avaliado, a nota final da 

materia non será superior a 4.

Avaliación extraordinaria de setembro

◦ O alumnado que non aprobe a materia en xuño dispón da convocatoria extraordinaria de 

setembro para examinarse.

◦ Nesta convocatoria o alumnado non será examinado de traballo práctico no taller, 

traballos , etc. Terá que realizar un exame escrito. E só se terá en conta a nota de dita 

proba.

◦ Deberá ter unha nota mínima de 5 para superar esta proba.



SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

O alumnado de 3º e 4º curso da ESO que teña pendente a materia Tecnoloxías de 2º e/ou 3º da ESO 

deberá recuperala de acordo co seguinte procedemento:

 Resolución dunha colección de exercicios relacionados coa materia pendente: o alumnado 

debe entregala do prazo establecido para a súa corrección. Os alumnos poden acceder á 

colección de exercicios acedendo á páxina Web do profesor/a ou serán entregados 

directamente

 Realización do primeiro exame (febreiro) para todo o alumnado que ten a materia pendente:

◦ Se entregou a colección de exercicios e obtivo unha cualificación positiva nela, 

subiráselle a nota do exame de febreiro ata un máximo de 1 punto, polo que a nota da 

colección de exercicios será de 0 a 1, e ese valor sumaráselle ó exame.

◦ Se non entregou en prazo ou non fixo os exercicios, deberá ter unha nota mínima de 5 

para aprobar o exame

 Realización do segundo exame (maio) para o alumnado que:

◦ Se non superou o exame en febreiro e ten unha cualificación positiva nos exercicios, 

conservase a nota dos exercicios, e ademáis pode subila ata o 1 como máximo, 

resolvendo aqueles que estean mal

◦ Se non superou o exame nin tivo unha cualificación positiva nos exercicios deberá 

volver a entregalos para poder acadar unha cualificación positiva.

◦ Analogamente que en febreiro, a nota dos exercicios sumaráselle ao exame e será un 

valor entre 0 e 1 sempre e cando teña unha cualificación positiva,

◦ Análogamente que en febreiro, se non entregou en prazo ou non fixo os exercicios, 

deberá ter unha nota mínima de 5 para aprobar o exame.

 Exame de setembro:

◦ En setembro só se terá en conta a nota do exame e terá que ser alomenos un 5 para 

superar a materia pendente.

O seguimento do alumnado que debe recuperar materias pendentes realizarase a través de titorías de

apoio que terán lugar durante os recreos, a demanda do alumnado.



TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

Establecerase a seguinte proporción xeral para cada un dos apartados xerais dos contidos da 
materia:
a) Exames e probas 
obxectivas ...................................................................................................................... 30%
b) Traballos, proxectos, prácticas, actividades na aula-taller e informáticas, libreta de clase, 
etc ....................................  60%
c) Entrega e prazo de entrega das tarefas asignadas, Actitude cara a materia (participación, interese, 
traballos voluntarios, etc) 10%

No caso que nalgún trimestre non se levaran a cabo suficientes actividades do apartado a), a 
porcentaxe correspondente pasara a sumar á do apartado b) a criterio do profesor.

Para determinar a nota final realizarase a media segundo a proporción arriba indicada. A suma dos 
tres apartados terá que ser maior ou igual a 5. En caso contrario, o/a alumno/a poderá non superar a 
materia. A non entrega de traballos dalgunha das actividades obrigatorias acarreará a non superación
da materia.

Nota: No exame extraordinario de setembro, entenderase que superan a materia os alumnos que en 
dito exame acaden unha cualificación mínima de 5 sobre 10 (o 50%), polo que en principio solo se 
considerará a nota de dito exame.  Tamén se lle poderían encomendar traballos prácticos da materia 
durante o verán. Ditos traballos, sempre e cando sexan entregados en prazo e cunha calidade 
aceptable, incrementarían a nota de setembro, caso contrario so se consideraría a nota do exame de 
setembro.

AVALIACIÓN INICIAL

Data prevista de realización
Realizarase a principios de outubro

Proba (proba tipo test, preguntas e respostas relacionados cos estándares, preguntas en clase, 
etc.)

Descrición do tipo de proba: Relacionada cos contidos básicos da materia

Mecanismo para informar ás familias
As familias serán informadas dos resultados nas horas de titoría.

Consecuencias dos resultados da proba
A proba axudará ao profesor a determinar o nivel de partida do grupo e a detectar necesidades 
específicas no alumnado.



SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Por ser fin de etapa a materia de TIC en 4º de ESO non pode quedar pendente para o curso seguinte.


