
 CURSO: 1º BACHARELATO                 
 MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN I
 DEPARTAMENTO: T E C N O LO X Í A
 DATA: 25/02/2022

ANEXO : ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

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. Criterios sobre a avaliación e 
cualificación

1º, 2º e 3ª 
Avaliación

    Cálculo da nota da 1ª,2ª e 3ª avaliación:

  Naquelas unidades máis teóricas faránse probas escritas o 
exames, ben en papel ou no ordenador. A media aritmética de 
tódas elas terán un peso do 40% sobre a nota da avaliación.

  Naquelas unidades máis prácticas, no se fará examen, 
puntuaráse os traballos entregados, cun peso sobre a nota da 
avaliación do 60%.

 A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo.

   

Procedemento de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   Proporánse actividades e probas de recuperación daqueles 
contidos no superados na avaliación. 
    Para o cálculo da nota  terase en conta o mesmos criterios que 
para as avaliacións.

Cualificaci
ón

final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

A nota final será a nota media das tres avaliacións parciais.
  
  A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo. 

Proba
extraordinaria

para BAC

O alumnado terá a posibilidade de recuperar a parte suspensa, 
naquelas unidades más prácticas, a proba consistirá na entrega 
dun traballo/actividad, e naquelas unidades máis teóricas, faráse 
un exame.

  Para o cálculo da nota  terase en conta o mesmos criterios que 



para as avaliacións.

 A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo. 

Alumna-do
de materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia 
pendente:

O seu cálculo e tratamento será idéntico ao da materia do curso 
actual.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación: probas escritas, probas no ordenador,
test, cuestionarios, traballos, proxectos, e exercicios para a casa.

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
  Será a mesma que a seguida no curso

Actividades
tipo   Test, fichas, prácticas e exames. 

Materiais e
recursos   Ordenadores

  Libros y cuaderno de clase.



CURSO: 2ºESO                 
MATERIA: TECNOLOXÍA
DEPARTAMENTO: T E C N O LO X Í A
DATA: 25/02/2022

ANEXO : ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

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. Criterios sobre a avaliación e 
cualificación

1º, 2º e 3ª 
Avaliación

    Cálculo da nota da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   - De tódalas as unidades de cada trimestre faránse unha ou 
varias probas ou exames, ben escritos ou ben sobre o ordenador.
A media aritmética de tódalas probas terá un peso, sobre a nota 
total da avaliación, dun 40%.
   - Cada avaliación realizaranse un o varios traballos e/ou 
proxectos constructivos cun peso dun 30% sobre a nota do 
trimestre.
   - Cada avaliación realizaránse actividades puntuables, tanto no
papel coma nos ordenadores (fichas,test...) con peso de 30% da 
nota.

  No caso de que por cuestións de falta de tempo non sexa 
posible a realización de proxectos constructivos nun trimestre, o 
criterio a seguir será o máis favorable para o alumno dos dous 
seguintes: 
   - Ponderación 60% para a media das probas escritas ou 
exames e 40% para a valoración das actividades puntuables.
- Ponderación 40-30% dacordo cos parágrafos anteriores 
valorando sobre 7 puntos e extrapolando a 10.

A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo.

   

Procedemento de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   Proporánse actividades e probas de recuperación daqueles 
contidos no superados na avaliación. Para o cálculo da nota  terase 
en conta o mesmos criterios que para as avaliacións.

Cualifica-
ción
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

As notas das tres avaliacións recalcularanse tendo en conta os 
mesmos criterios que para as avaliacións parciáis.
Aqueles alumnos con alguna avaliación suspensa terán a 
oportunidade de recuperala e aqueles coas avaliación aprobadas 
terán a oportunidade de mellorar a nota.

A nota final será a nota media das tres avaliacións parciais.
  A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por    
redondeo. 



Alumnado
de

materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia 
pendente:

O seu cálculo e tratamento será idéntico ao da materia do curso 
actual.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación: probas escritas, probas no 
ordenador,test, cuestionarios, traballos, proxectos, e exercicios 
para a casa.

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
   Construcción dun proxecto tecnolóxico.

Actividades
tipo    Test, fichas e exames. 

Materiais e
recursos    Materiais necesarios para a construcción dun proxecto.

   Ordenadores
   Libros y cuaderno de clase.



CURSO: 3ºESO                 
MATERIA: TECNOLOXÍA
DEPARTAMENTO: T  E  C  N  O  L O  X  Í  A
DATA: 25/02/2022

ANEXO : ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

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. Criterios sobre a avaliación e 
cualificación

1º, 2º e 3ª 
Avaliación

    Cálculo da nota da 1ª,2ª e 3ª avaliación:

   - De tódalas as unidades de cada trimestre faránse unha ou 
varias probas ou exames, ben escritos ou ben sobre o ordenador. 
A media aritmética de tódalas probas terá un peso, sobre a nota 
total da avaliación, dun 40%.
   - Cada avaliación realizaranse un o varios traballos e/ou 
proxectos constructivos cun peso dun 30% sobre a nota do 
trimestre.
   - Cada avaliación realizaránse actividades puntuables, tanto no 
papel coma nos ordenadores (fichas,test...) con peso de 30% da 
nota.

  No caso de que por cuestións de falta de tempo non sexa 
posible a realización de proxectos constructivos nun trimestre, o 
criterio a seguir será o máis favorable para o alumno dos dous 
seguintes: 
   - Ponderación 60% para a media das probas escritas ou exames
e 40% para a valoración das actividades puntuables.
- Ponderación 40-30% dacordo cos parágrafos anteriores 
valorando sobre 7 puntos e extrapolando a 10.

  A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo.

   

Procedemento de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   Proporánse actividades e probas de recuperación daqueles 
contidos no superados na avaliación. Para o cálculo da nota  terase 
en conta o mesmos criterios que para as avaliacións.

Cualifica
-ción
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

As notas das tres avaliacións recalcularanse tendo en conta os 
mesmos criterios que para as avaliacións parciáis.
Aqueles alumnos con alguna avaliación suspensa terán a 
oportunidade de recuperala e aqueles coas avaliación aprobadas 
terán a oportunidade de mellorar a nota.

A nota final será a nota media das tres avaliacións parciais.
  A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo. 



Alumna-
do de

materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia 
pendente:

O seu cálculo e tratamento será idéntico ao da materia do curso 
actual.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación: probas escritas, probas no ordenador,
test, cuestionarios, traballos, proxectos, e exercicios para a casa.

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
Construcción dun proxecto tecnolóxico.

Actividades
tipo Test, fichas e exames. 

Materiais e
recursos Materiais necesarios para a construcción dun proxecto.

Ordenadores
Libros y cuaderno de clase.



CURSO: 4ºESO                 
MATERIA: TECNOLOXÍA
DEPARTAMENTO: T  E  C  N  O  L O  X  Í  A
DATA: 25/02/2022

ANEXO : ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

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. Criterios sobre a avaliación e 
cualificación

1º, 2º e 3ª 
Avaliación

    Cálculo da nota da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   - De tódalas as unidades de cada trimestre faránse unha ou 
varias probas ou exames, ben escritos ou ben sobre o ordenador.
A media aritmética de tódalas probas terá un peso, sobre a nota 
total da avaliación, dun 40%.
   - Cada avaliación realizaranse un o varios traballos e/ou 
proxectos constructivos cun peso dun 30% sobre a nota do 
trimestre.
   - Cada avaliación realizaránse actividades puntuables, tanto no
papel coma nos ordenadores (fichas,test...) con peso de 30% da 
nota.

  No caso de que por cuestións de falta de tempo non sexa 
posible a realización de proxectos constructivos nun trimestre, o 
criterio a seguir será o máis favorable para o alumno dos dous 
seguintes: 
   - Ponderación 60% para a media das probas escritas ou 
exames e 40% para a valoración das actividades puntuables.
- Ponderación 40-30% dacordo cos parágrafos anteriores 
valorando sobre 7 puntos e extrapolando a 10.

  A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo.

   

Procedemento de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación:

   Proporánse actividades e probas de recuperación daqueles 
contidos no superados na avaliación. Para o cálculo da nota  terase 
en conta o mesmos criterios que para as avaliacións.

Cualifica-
ción
final

Cálculo para obter a cualificación final de curso:

As notas das tres avaliacións recalcularanse tendo en conta os 
mesmos criterios que para as avaliacións parciáis.
Aqueles alumnos con alguna avaliación suspensa terán a 
oportunidade de recuperala e aqueles coas avaliación aprobadas 
terán a oportunidade de mellorar a nota.

A nota final será a nota media das tres avaliacións parciais.
    A nota  no caso de non ser un número enteiro, obterase por 
redondeo. 



Alumnado
de

materia
pendente

Cálculo para obter a cualificación final de materia 
pendente:

O seu cálculo e tratamento será idéntico ao da materia do curso 
actual.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Instrumentos de avaliación: probas escritas, probas no 
ordenador,test, cuestionarios, traballos, proxectos, e exercicios 
para a casa.

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
   Construcción dun proxecto tecnolóxico.

Actividades
tipo   Test, fichas e exames. 

Materiais e
recursos   Materiais necesarios para a construcción dun proxecto.

  Ordenadores
  Libros y cuaderno de clase.



AVALIACIÓN DOS PROCESOS DE ENSINO E A 
PRÁCTICA DOCENTE
DEPARTAMENTO: T  E  C  N  O  L O  X  Í  A
DATA: 25/02/2022

ANEXO : ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

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.



O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos 
de ensino e a súa propia práctica docente, para o cal establecerá indicadores de 
logro nas programacións docentes.

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente teráse en conta tamén a 
opinión de alumando a través de una enquisa. Ao finlizar o curso, o alumnado terá 
acceso na propia aula virtual do curso correspondente a dita enquisa.

   Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4 5

O nivel de dificultad foi adecuado ás características do alumnado

Utilizamos as aulas de informática e taller en momento e período axeitados.

Conseguiuse crear un ambiente que favoreceu a aprendizaxe

A dinámica das clases é variada, completa e amena.

Utilizamos recursos materiais variados: fichas, libros, lectura, ordenadores, 
audiovisuais, ferramentas..

Conseguiuse a participación de todo o alumnado

As familias implicaronse e foron parte activa do proceso de aprendizaxe

Adoptaronse as medidas adecuadas para o alumnado con NEAE

Adoptaronse as medidas adecuadas a diversidade do alumnado

Usáronse distintos instrumentos de avaliación

A observación do traballo na aula foi adecuado

Valorouse adecuadamente os traballos dentro dos grupos

A organización das unidades didácticas foi a adecuada

A cronoloxía dos distintos contidos foi o adecuado



Indicadores para valorar a práctica docente

Escala

1 2 3 4 5

A consecución dos obxetivos da materia foi adecuado

A materia estivo ben organizada

A dinámica das clases é variada, completa e amena.

Os métodos utilizados por parte do profesor tales como proxectos, aula 
virtual, esquemas no caderno, explicacións e postas en común foi o axeitado

Normalmente houbo orde e bo ambente na clase.

O ritmo de explicación das distintas unidades foi axeitado

As actividades adaptadas ao alumnado con NEAE foron as adecuadas

Ofrecéronse ao alumnado de forma rápida os resultados das 
probas/traballos...

As medidas de apoio, reforzo… están claramente vinculados cos estándares.


