
TECNOLOXÍA 

EXTRACTO DA PROGRAMACIÓN DE 4º ESO. 
ESTÁNDARES AVALIABLES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os 
resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 
 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a 
temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

Esta temporalización pretende representar a secuencia de aparición dos contidos e destrezas novos; pero non significa que os contidos vencellados a 
unha unidade se traten unica e exclusivamente na unidade en que consta . 

 

Temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos 
estándares do curso 4º de ESO 

CURSO  Tecnoloxía 

NIVEL 2º ciclo da ESO. 4º curso AREA Tecnoloxía 

 

Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

(39) 
 

Mínimos exigidos T1 T2 T3 CRITERIOS PARA 
A CUALIFICACIIÓN 
Instrumentos de 
evaluacion 

C.C 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

• TEB1.1.1. Describe os 
elementos e os 
sistemas 
fundamentais que se 
utilizan na 
comunicación con fíos 
e sen eles. 

(2%) 

▪ Enumera os elementos 
fundamentais que se utilizan 
na comunicación con fíos.  
▪ Enumera os elementos 
fundamentais que se utilizan 
na comunicación sen fíos 

 
x 

  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

• CCL 

• CMCCT  

• CD 

• B1.1. Analizar os 
elementos e os 
sistemas que 
configuran a 
comunicación 
con fíos e sen 
eles. 

• TEB1.1.2. Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

(0,5%) 

 

▪ Coñece as formas de 
comunicación entre 
dispositivos dixitais 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

• CCL 

• CMCCT 

• CD 



• TEB1.2.1. Localiza, 
intercambia e publica 
información a través 
de internet 
empregando servizos 
de localización, 
comunicación 
intergrupal e xestores 
de transmisión de son, 
imaxe e datos. 

(0,5%) 

▪ É capaz de buscar 
información en internet e 
discrimina a información 
relevante.  
▪ Sabe compartir na rede 
tanto arquivos de datos 
como de audio e vídeo 
utilizando os xestores de 
transmisión e de protección 
da información adecuados. 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

• B1.2. Acceder a 
servizos de 
intercambio e 
publicación de 
información 
dixital con 
criterios de 
seguridade e 
uso 
responsable. 

• TEB1.2.2. Coñece as 
medidas de 
seguridade aplicables 
a cada situación de 
risco. 

(0,5%) 

 

▪ Enumera as medidas de 
seguridade que debe 
adoptar en cada caso 

x    • CD 

• CSC 

• B1.3. Elaborar 
programas 
informáticos 
sinxelos. 

• TEB1.3.1. Desenvolve un 
programa informático 
sinxelo para resolver 
problemas, utilizando 
unha linguaxe de 
programación. 

(0,5%) 

▪ Realiza programas 
sinxelos utilizando a 
linguaxe de programación 
Scratch 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CAA 

• CSIEE 

• CD 

• B1.4. Utilizar 
equipamentos 
informáticos. 

• TEB1.4.1. Utiliza o 
computador como 
ferramenta de 
adquisición e 
interpretación de 
datos, e como 
realimentación doutros 
procesos cos datos 
obtidos. 

(1%) 

▪ Utiliza adecuadamente o 
ordenador como ferramenta 
de traballo. 

x   PROCEDEMENTOS: 
Análise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Observación 

• CMCCT  

• CD 

• CAA 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

• TEB2.1.1. Diferencia as 
instalacións típicas 
nunha vivenda. 

(5%) 

▪ Enumera e explica a 
función de cada unha das 
instalacións típicas dunha 
vivenda. 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CAA 

• B2.1. Describir os 
elementos que 
compoñen as 
instalacións 
dunha vivenda e 
as normas que 
regulan o seu 
deseño e a súa 
utilización.  

• TEB2.1.2. Describe os 
elementos que 
compoñen as 
instalacións dunha 
vivenda.  

(5%) 

▪ Enumera e coñece a 
función dos elementos que 
compoñen as distintas 
instalacións dunha vivenda. 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• B2.2. Realizar 
deseños 
sinxelos 

• TEB2.2.1. Interpreta e 
manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, 

▪ Coñece a simboloxía das 
instalacións eléctricas. 
▪ Coñece a simboloxía da 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 

• CMCCT 

• CAA 



calefacción, 
subministración de 
auga e saneamento, 
aire acondicionado e 
gas.  

(2%) 

instalación de auga e de 
saneamento. 

 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

empregando a 
simboloxía 
axeitada. 

• TEB2.2.2. Deseña con 
axuda de software 
unha instalacións para 
unha vivenda tipo con 
criterios de eficiencia 
enerxética.  

(1%) 

▪ Simula unha instalación 
eléctrica. x   PROCEDEMENTOS: 

Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCC 

• CD 

• CSC 

• CSIEE 

• B2.3. Experimentar 
coa montaxe de 
circuítos básicos 
e valorar as 
condicións que 
contribúen ao 
aforro 
enerxético. 

• TEB2.3.1. Realiza 
montaxes sinxelos e 

experimenta e analiza 
o seu funcionamento. 

(5%) 

Realiza as montaxes dos 
circuítos   eléctricos básicos 
dunha vivenda 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
Observación 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva e 
prácticas 

• CMCCT 

• CAA 

• CSIEE 

• B2.4. Avaliar a 
contribución da 
arquitectura da 
vivenda, das 
súas 
instalacións e 
dos hábitos de 
consumo ao 
aforro 
enerxético. 

• TEB2.4.1. Propón 
medidas de redución 
do consumo 
enerxético dunha 
vivenda. 

(2%) 

 Coñece as medidas que se 
poden adoptar para a 
redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.  
▪ Enumera as vantaxes da 
arquitectura bioclimática 

x   PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CAA 

• CSC  

• CSIEE 

Bloque 3. Electrónica 

• TEB3.1.1. Describe o 
funcionamento dun 
circuíto electrónico 
formado por 
compoñentes 
elementais.  

(5%) 

▪ Define intensidade ce 
corrente, voltaxe,resistencia 
eléctrica e potencia. 
▪ Coñece as unidades de 
medida do SI das 
magnitudes básicas.  
▪ Analiza mediante a lei de 
Ohm un circuíto mixto de 
resistencias  
▪ Describe o funcionamento 
dun circuíto con receptores, 
elementos de control e 
xeradores 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• B3.1. Analizar e 
describir o 
funcionamento e 
a aplicación dun 
circuíto 
electrónico e os 
seus 
compoñentes 
elementais. 

• TEB3.1.2. Explica as 
características e as 
funcións de 
compoñentes básicos: 
resistor, condensador, 
díodo e transistor.  

 

▪ Coñece a simboloxía e 
función dos distintos tipos 
de resistencias eléctricas.  
▪ Define capacidade 
eléctrica.  
▪ Describe o proceso de 
carga e descarga dun 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 



(5%) condensador.  
▪ Coñece a simboloxía e o 
principio de funcionamento 
dun relé.  
▪ Coñece a simboloxía e o 
principio de funcionamento 
dun diodo rectificador e un 
diodo led.  
▪ Coñece a simboloxía e o 
principio de funcionamento 
dun transistor bipolar 

• B3.2. Empregar 
simuladores que 
faciliten o 
deseño e 
permitan a 
práctica coa 
simboloxía 
normalizada. 

• TEB3.2.1. Emprega 
simuladores para o 
deseño e a análise de 
circuítos analóxicos 
básicos, utilizando 
simboloxía axeitada. 

(5%) 

▪ Sabe simular circuítos 
eléctricos co programa 
Crocodile Clips. 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva e 
observacion. 

• CD 

• CMCCT 

• CAA 

• CSIEE 

• B3.3. Experimentar 
coa montaxe de 
circuítos 
elementais e 
aplicalos no 
proceso 
tecnolóxico. 

• TEB3.3.1. Realiza a 
montaxe de circuítos 
electrónicos básicos 
deseñados 
previamente.  

(5%) 

▪ Sabe utilizar unha placa 
protoboard Realiza 
correctamente medidas de 
intensidade e voltaxe cun 
polímetro  
▪ Monta e comproba o 
funcionamento de circuítos 
electrónicos sinxelos 
 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• TEB3.4.1. Realiza 
operacións lóxicas 
empregando a álxebra 
de Boole.  

(10%) 

▪ Interpreta e constrúe 
táboas de verdade.  
▪ Obtén a primeira forma 
canónica a partir dunha 
táboa de verdade.  
▪ Obtén a función lóxica que 
realiza un circuíto 
combinacional 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT • B3.4. Realizar 
operacións 
lóxicas 
empregando a 
álxebra de Boole 
na resolución de 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 

• TEB3.4.2. Relaciona 
formulacións lóxicas 
con procesos técnicos. 

(5%) 

. ▪ Identifica sensores dun 
sistema con variables 
booleanas.  
▪ Deseña mecanismos e 
circuítos que inclúan portas 
lóxicas. 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CSIEE 

• CAA 

• B3.5. Resolver 
mediante portas 
lóxicas 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 

• TEB3.5.1. Resolve 
mediante portas 
lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

(5%) 

▪ Implementa unha función 
lóxica utilizando circuítos 
dixitais elementais. 
 ▪ Utiliza software de 
simulación para analizar e 
deseñar circuítos.  
▪ Monta e comproba o 
funcionamento de circuítos 
dixitais básicos 

 x  PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CSIEE 

• CAA 

Bloque 4. Control e robótica 



• TEB4.1.1. Describe os 
compoñentes dos 
sistemas automáticos. 

(5%) 

▪ Comprende o 
funcionamento dos 
principais tipos de sensores: 
de luz, de temperatura, de 
contacto  
▪ Explica o funcionamento 
básico dos elementos que 
compoñen a electrónica dun 
robot. 

 

x 
 PROCEDEMENTOS: 

Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• B4.1. Analizar 
sistemas 
automáticos e 
describir os seus 
compoñentes 

• TEB4.1.2. Analiza o 
funcionamento de 
automatismos en 
dispositivos técnicos 
habituais, 
diferenciando entre 
lazo aberto e pechado. 

(5%) 

Explica o funcionamento 
dun sistema de control de 
lazo aberto. 
▪ Explica o funcionamento 
dun sistema de control de 
lazo pechado. 

 

x 
 PROCEDEMENTOS: 

Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CAA 

• B4.2. Montar 
automatismos 
sinxelos. 

• TEB4.2.1. Representa e 
monta automatismos 
sinxelos. 

(5%) 

▪ Deseña e constrúe un 
robot sinxelo dotado de 
varios sensores. 

 

x 
 PROCEDEMENTOS: 

Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva e 
proxecto 

• CMCCT 

• CAA 

• B4.3. Desenvolver 
un programa 
para controlar un 
sistema 
automático ou 
un robot e o seu 
funcionamento 
de forma 
autónoma. 

• TEB4.3.1. Desenvolve un 
programa para 
controlar un sistema 
automático ou un 
robot que funcione de 
forma autónoma en 
función da 
realimentación que 
recibe do contorno. 

(5%) 

▪ Realiza e comproba 
pequenos programas de 
control do robot mBot Rover 

 

x 
 PROCEDEMENTOS: 

Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

• B5.1. Coñecer as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática. 

• TEB5.1.1. Describe as 
principais aplicacións 
das tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática.  

(1%) 

Coñece as principais 
aplicacións da pneumática e 
a hidráulica 

 x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• B5.2. Identificar e 
describir as 
características e 
o funcionamento 
deste tipo de 
sistemas. 

• TEB5.2.1. Identifica e 
describe as 
características e o 
funcionamento deste 
tipo de sistemas.  

(3%) 

▪ Define as principais 
magnitudes utilizadas en 
pneumática 
▪ Identifica e describe a 
función dos elementos que 
configuran un circuíto 
pneumático. 

 

x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• B5.3. Coñecer e 
manexar con 
soltura a 

• TEB5.3.1. Emprega a 
simboloxía e a 
nomenclatura para 

▪ Interpreta símbolos e 
esquemas de circuítos 
pneumáticos. 

 

x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 

• CMCCT 

• CAA 

• CSIEE 



simboloxía 
necesaria para 
representar 
circuítos. 

representar circuítos 
que resolvan un 
problema tecnolóxico.  

(3%) 

▪ Deseña circuítos 
pneumáticos sinxelos. 

 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• B5.4. Experimentar 
con dispositivos 
pneumáticos ou 
simuladores 
informáticos. 

• TEB5.4.1. Realiza 
montaxes de circuítos 
sinxelos pneumáticos 

ou hidráulicos con 
compoñentes reais ou 
mediante simulación. 

(3%) 

▪ Elabora simulacións sobre 
pneumática e hidráulica 
empregando o software 
adecuado. 
▪ Monta circuítos 
pneumáticos sinxelos 

 

x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CD 

• CAA 

• CSIEE 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

• B6.1. Coñecer a 
evolución 
tecnolóxica ao 
longo da 
historia.  

• TEB6.1.1. Identifica os 
cambios tecnolóxicos 
máis importantes que 
se produciron ao longo 
da historia da 
humanidade.  

(2%) 

Relaciona a evolución da 
tecnoloxía coa historia da 
humanidade.  
▪ Identifica os principais 
avances técnicos ocorridos 
ao longo da historia 

  x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CAA 

• CCEC 

• CSC 

• B6.2. Analizar 
obxectos 
técnicos e 
tecnolóxicos 
mediante a 
análise de 
obxectos. 

• TEB6.2.1. Analiza 
obxectos técnicos e a 
súa relación co 
contorno, 
interpretando a súa 
función histórica e a 
evolución tecnolóxica. 

(1%) 

▪ É capaz de analizar 
obxectos técnicos sinxelos.  
▪ Relaciona inventos crave 
coa nosa actividade cotiá 

  x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CMCCT 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

• TEB6.3.1. Elabora xuízos 
de valor fronte ao 
desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da 
análise de obxectos, 
relacionado inventos e 
descubertas co 
contexto en que se 
desenvolven. 

(1%) 

▪ Relaciona inventos e 
descubertas co contexto en 
que se desenvolven.  
▪ Explica cales son os 
problemas ambientais 
derivados da actividade 
tecnolóxica. 

  x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL  

• CMCCT 

• CSC 

• CCEC 

• B6.3. Valorar a 
repercusión da 
tecnoloxía no 
día a día. 

• TEB6.3.2. Interpreta as 
modificacións 
tecnolóxicas, 
económicas e sociais 
en cada período 
histórico, axudándose 
de documentación 
escrita e dixital. 

(1%) 

Explica cales foron as 
consecuencias sociais e 
económicas derivadas da 
aparición dalgúns inventos 
crave: a máquina de vapor, 
o computador persoal, o 
automóbil ou Internet, por 
exemplo. 

 

  x 
PROCEDEMENTOS: 
Analise da produción 
dos alumnos/as. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 

• CCL 

• CMCCT 

• CD 

• CAA 

• CSC 

• CCEC 

 

 

 

 



A adquisición dos estándares valórase cun indicador de logro de 0 a 10 para cada un deles segundo o tipo 
de escala: 

0-2 Inadecuado Non presenta o instrumento de avaliación, entrega en branco a tarefa avaliable ou a tarefa non conta con 
ningún dos elementos fundamentais do indicador establecido 

3-4 Insuficiente Omítense elementos fundamentais do indicador establecido. 

5-6 Básico Acada o cumprimento suficiente do indicador establecido. 

7-8 Competente Evidéncianse prácticas sólidas. Evidencia clara de competencia e dominio técnico no indicador establecido 

9-10 Excelente Evidéncianse prácticas excepcionais e exemplarizantes, modelos de referencia de boas prácticas 

 
 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1 Criterios de avaliación 

 

7.2  Criterios de cualificación 

Avaliacións parciais 

Para realizar a avaliación parcial tomaranse como referencia os criterios do currículo, especificados nos estándares de 
aprendizaxe, segundo a temporalización establecida no apartado 4 desta programación. 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación de cada trimestre figuran no apartado 4. Como norma xeral –e sen 
prexuízo de que o desenvolvemento da programación de aula aconselle introducir modificacións- realizaranse unha ou 
dúas probas escritas que, xunto cos traballos de clase propostos, a observación e probas orais, e o proxecto suporán as 
evidencias nas que se fundamenta a avaliación. 
 
A adquisición de cada estándar graduarase de acordo coa escala establecida (de 1 a 10), en virtude dos 
indicadores de logro establecidos ao efecto. A cualificación establecerase segundo os criterios especificados no 
apartado 7.2. 

 

Avaliación final 

A avaliación final tomará como referencia os criterios do currículo, especificados nos estándares de aprendizaxe, e os 
instrumentos de avaliación das avaliacións parciais. 
 
A adquisición de cada estándar graduarase de acordo coa escala establecida (de 1 a 10), en virtude dos 
indicadores de logro establecidos ao efecto. A cualificación establecerase segundo os criterios especificados no 
apartado 7.2. 
 
Para o alumnado que non acade unha cualificación de aprobado como resultado da avaliación global das probas parciais,  
poderá elaborarse unha proba escrita final na que se dea conta dos estándares básicos.  
 

Avaliación extraordinaria 

Para o alumnado que non acade a cualificación de aprobado na avaliación final, programarase unha proba escrita 
extraordinaria na que se dea conta dos estándares básicos. 

A cualificación das avaliacións parciais establécese en relación co grao de logro e a ponderación de cada un dos 
estándares avaliables. Cada alumno irá acumulando a nota de todos os estándares avaliación por avaliación, de maneira 
que a nota corresponde a nota de todos os estándares avaliados ata ese momento. Debese acadar unha puntuación mínima 
de 5 para aprobar. 
 



 

7.3 Criterios de promoción 

 

 

A cualificación da avaliación final establécese en relación co grao de logro e a ponderación de cada un dos estándares do 
curso. A final de curso farase un exáme para os alumnos que non aprobaron a materia e examinarase dos estándares 
(maioritariamente daqueles considerados coma básicos), debendo acadar unha calificación mínima de 5 no conxunto dos 
estándares para aprobar.  
 
Teñen a consideración de estándares básicos aqueles que posúen un peso superior ao 3% , e serán non básicos aqueles 
cun peso inferior ao 3%, no curso considerado. Estándares parecidos poden ter distinto peso nos distintos cursos por ser 
obxectivo prioritario nese curso en non nos outros niveis. 
 
Si por falla de tempo ou outra causa no fose posible impartir toda a materia a nota dos estándares non avaliados pasa a ser 
absorbida polos outros estándares favorecendo especialmente a aqueles de maior peso. 
 
A nota en cada momento do curso, incluídas as avaliacións, calcularase facendo a media ponderada de todos os estándares 
avaliados ata ese momento (ainda que o foran nunha avaliación anterior). Dado que a escala nos documentos oficiais é ata 
10 usarase a seguinte fórmula: 

                           10
_____

______ •=
momentooataposibleióncualificacmáxima

momentooataestándaresdosponderadasuma
NOTA   

 
 
As probas escritas finais e extraordinarias cualificaranse cun máximo de 7,5 puntos posto que solo se avalían os estándares 
teóricos. A esta nota engadirase a puntuación correspondente ao proxecto que se reserva tanto para xuño como para 
setembro. 

Criterios de promoción 

O alumno aproba a materia no momento en que acada o aprobado, é dicir,conta cunha cualificación mínima de 5 puntos no 
conxunto de estándares avaliados.  


