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Centro: IES Pino Manso 

Curso: 2º, 3º e 4ºESO 
Materia: TECNOLOXÍA  
Departamento: TECNOLOXÍA 

Data: 01/04/2022 
 

 

 

 

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. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO ACADÉMICO  2021-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 

1ª Avaliación Cálculo da nota da 1ª avaliación: 
Para calcular a nota nesta avaliación realizarase a suma de tres cualificacións: 
1) Un 60 % obterase das probas escritas. 
2) Un 20% obterase das traballos que se propoñan para o desenvolvemento 
individual. 
3) Un 20% obterase das tarefas/actividades/exercicios desenvolvidos na clase e na 
casa. 
Precísase un mínimo de 3 puntos en cada unha das cualificacións correspondentes 
aos grupos 1), 2) e 3), e dicir, probas escritas, traballos e 
tarefas/actividades/exercicios, realizadas esta avaliación/trimestre, para poder 
aprobar a avaliación e así aplicar as porcentaxes estipuladas. 
No caso de non obterse algunha das cualificacións correspondentes aos grupos 1), 
2) e 3), as porcentaxes correspondentes sumaranse as porcentaxe das cualificadas 
en cada apartado a partes iguais. 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, cando menos, de 5 puntos. 
Copiar nunha proba escrita ou alterar de calquera forma a realización desta por 
parte do alumnado, supón unha nota de cero puntos e, a consecuente avaliación 
suspensa.  
 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba escrita 60% 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) 40%. 
 

2ª Avaliación Cálculo da nota da 2ª avaliación: 
Para calcular a nota nesta avaliación realizarase a suma de tres cualificacións: 
1) Un 60 % obterase das probas escritas. 
2) Un 20% obterase das traballos que se propoñan para o desenvolvemento 
individual. 
3) Un 20% obterase das tarefas/actividades/exercicios desenvolvidos na clase e na 
casa. 
Precísase un mínimo de 3 puntos en cada unha das cualificacións correspondentes 
aos grupos 1), 2) e 3), e dicir, probas escritas, traballos e 
tarefas/actividades/exercicios, realizadas esta avaliación/trimestre, para poder 
aprobar a avaliación e así aplicar as porcentaxes estipuladas. 
No caso de non obterse algunha das cualificacións correspondentes aos grupos 1), 
2) e 3), as porcentaxes correspondentes sumaranse as porcentaxe das cualificadas 
en cada apartado a partes iguais. 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, cando menos, de 5 puntos. 
Copiar nunha proba escrita ou alterar de calquera forma a realización desta por 
parte do alumnado, supón unha nota de cero puntos e, a consecuente avaliación 
suspensa. 
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Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba escrita 60% 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) 40%. 
 

3ª Avaliación Cálculo da nota da 3ª avaliación: 
Para calcular a nota nesta avaliación realizarase a suma de tres cualificacións: 
1) Un 60 % obterase das probas escritas. 
2) Un 20% obterase das traballos que se propoñan para o desenvolvemento 
individual. 
3) Un 20% obterase das tarefas/actividades/exercicios desenvolvidos na clase e na 
casa. 
Precísase un mínimo de 3 puntos en cada unha das cualificacións correspondentes 
aos grupos 1), 2) e 3), e dicir, probas escritas, traballos e 
tarefas/actividades/exercicios, realizadas esta avaliación/trimestre, para poder 
aprobar a avaliación e así aplicar as porcentaxes estipuladas. 
No caso de non obterse algunha das cualificacións correspondentes aos grupos 1), 
2) e 3), as porcentaxes correspondentes sumaranse as porcentaxe das cualificadas 
en cada apartado a partes iguais. 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, cando menos, de 5 puntos, suficiente (SU). 
Copiar nunha proba escrita ou alterar de calquera forma a realización desta por 
parte do alumnado, supón unha nota de cero puntos e, a consecuente avaliación 
suspensa. 
 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba escrita 60%. 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) 40%. 
 

Cualificación 
Final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final de curso será a media aritmética das tres avaliacións (se é o 
caso, modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser como 
mínimo de 5 puntos para obter o aprobado sempre que ningún dos sumando sexa 
inferior a 4 puntos, sendo neste caso a cualificación final de Insuficiente (IN). 
 

Alumnado  
Materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de curso de materia pendente: 
Des ser o caso: 
O alumnado que non supere a materia o ano anterior realizará actividades ao 
longo do curso. Estas actividades serán facilitadas pola xefatura de departamento 
ou profesorado que imparta a materia.  
Estas actividades poderán ser realizadas a través da aula virtual, segundo o criterio 
do profesorado.  
Tamén se lle pode pedir que entreguen algún traballo ou pequeno proxecto. De 
superar estas actividades ao longo do curso, estará superada a materia pendente 
sen necesidade de realizar exames.  
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O alumnado que non teña entregado todas as actividades/traballos prácticos 
esixidos, terá que realizar exame.  
A cualificación final será a que resulte de realizar a media aritmética de todas as 
fichas/actividades/traballos prácticos realizados, ou de selo caso, a media 
aritmética de todas as probas escritas. En calquera destes dous supostos a media 
aritmética debe ser como mínimo de 5 puntos para obter o aprobado sempre que 
ningún dos sumando sexa inferior a 4 puntos, sendo neste caso a cualificación final 
de Insuficiente (IN). 

 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Mediante actividades de reforzo e repaso. As fichas de traballo ou actividades a 
través da aula virtual iranse entregando ao alumnado ao longo do curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a  
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Realización de tarefas en E-Dixgal. 
O alumnado que teña aprobada a materia pode presentarse a subir nota 
(máximo 1 punto) facendo as tarefas encomendadas e a proba escrita. 
 

Actividades tipo Reforzo, recuperación e repaso. 
 

Materiais e 
recursos 

E-Dixgal e diversos programas informáticos. 
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Centro: IES Pino Manso 
Curso: 4º ESO 
Materia: TIC 

Departamento: TECNOLOXÍA 
Data: 01/04/2022 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO ACADÉMICO  2021-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 

1ª Avaliación Cálculo da nota da 1ª avaliación: 
O criterio a seguir e o seguinte:  
60% Probas obxectivas (Mínimo 3 puntos).  
40% Traballos prácticos: resolución de problemas, realización de cuestións e 
exercicios, traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de circuítos,… 
(Mínimo 3 puntos).  
Se non houbesen probas obxectivas entón a porcentaxe correspondente, 
sumarase a porcentaxe dos traballos prácticos. 
Os traballos prácticos terán carácter obrigatorio e deberán ser entregados en 
prazo e forma, senón a avaliación non se considerará superada. As faltas de 
asistencia inxustificadas penalizan, e suporán cero puntos nas prácticas feitas ese 
día.  
Non se recolleran os traballos fora de prazo. Os traballos non entregados serán 
avaliados con cero puntos.  
As probas obxectivas poderán ser de carácter teórico (por escrito) e/ou de 
carácter práctico (no ordenador).  
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, ao menos, de 5 puntos, e ademais é necesario ter 
una cualificación mínima de 3 puntos en cada un dos apartados anteriores. 
Se un alumno/a ou alumnos/as é sorprendido/a copiando probas, exames, 
prácticas ou traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios 
electrónicos ou doutros compañeiros/as; ou calquera modificación ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,... implicará a súa anulación, e por tanto, suporá o suspenso automático, 
con nota de cero puntos, en dita proba, exame, práctica ou traballo e, como 
consecuencia, cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. 
Serán igualmente sancionados da mesma forma o alumnado que o facilitara. 
 

Procedemento de recuperación da 1ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba obxectiva (60%). 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) (40%). 
 

2ª Avaliación Cálculo da nota da 2ª avaliación: 
O criterio a seguir e o seguinte:  
60% Probas obxectivas (Mínimo 3 puntos).  
40% Traballos prácticos: resolución de problemas, realización de cuestións e 
exercicios, traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de circuítos,… 
(Mínimo 3 puntos).  
Se non houbesen probas obxectivas entón a porcentaxe correspondente, 
sumarase a porcentaxe dos traballos prácticos. 
Os traballos prácticos terán carácter obrigatorio e deberán ser entregados en 
prazo e forma, senón a avaliación non se considerará superada. As faltas de 
asistencia inxustificadas penalizan, e suporán cero puntos nas prácticas feitas ese 
día.  
Non se recolleran os traballos fora de prazo. Os traballos non entregados serán 
avaliados con cero puntos.  
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As probas obxectivas poderán ser de carácter teórico (por escrito) e/ou de 
carácter práctico (no ordenador).  
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, ao menos, de 5 puntos, e ademais é necesario ter 
una cualificación mínima de 3 puntos en cada un dos apartados anteriores. 
Se un alumno/a ou alumnos/as é sorprendido/a copiando probas, exames, 
prácticas ou traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios 
electrónicos ou doutros compañeiros/as; ou calquera modificación ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,... implicará a súa anulación, e por tanto, suporá o suspenso automático, 
con nota de cero puntos, en dita proba, exame, práctica ou traballo e, como 
consecuencia, cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. 
Serán igualmente sancionados da mesma forma o alumnado que o facilitara. 
 

Procedemento de recuperación da 2ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba obxectiva (60%). 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) (40%). 
 

3ª Avaliación Cálculo da nota da 3ª avaliación: 
O criterio a seguir e o seguinte:  
60% Probas obxectivas (Mínimo 3 puntos).  
40% Traballos prácticos: resolución de problemas, realización de cuestións e 
exercicios, traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de circuítos,… 
(Mínimo 3 puntos).  
Se non houbesen probas obxectivas entón a porcentaxe correspondente, 
sumarase a porcentaxe dos traballos prácticos. 
Os traballos prácticos terán carácter obrigatorio e deberán ser entregados en 
prazo e forma, senón a avaliación non se considerará superada. As faltas de 
asistencia inxustificadas penalizan, e suporán cero puntos nas prácticas feitas ese 
día.  
Non se recolleran os traballos fora de prazo. Os traballos non entregados serán 
avaliados con cero puntos.  
As probas obxectivas poderán ser de carácter teórico (por escrito) e/ou de 
carácter práctico (no ordenador).  
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as 
porcentaxes establecidas sexa, ao menos, de 5 puntos, e ademais é necesario ter 
una cualificación mínima de 3 puntos en cada un dos apartados anteriores. 
Se un alumno/a ou alumnos/as é sorprendido/a copiando probas, exames, 
prácticas ou traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios 
electrónicos ou doutros compañeiros/as; ou calquera modificación ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,... implicará a súa anulación, e por tanto, suporá o suspenso automático, 
con nota de cero puntos, en dita proba, exame, práctica ou traballo e, como 
consecuencia, cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. 
Serán igualmente sancionados da mesma forma o alumnado que o facilitara. 
 
 
 



Páxina 8 de 13 
 

Procedemento de recuperación da 3ª avaliación: 
Cando o alumnado non supere a avaliacións realizará (cando o profesorado 
considere conveniente) unha recuperación que se realizará:  
1) Mediante unha proba obxectiva (60%). 
2) Mediante actividades de reforzo e repaso (tamén se avaliará o caderno ou 
cartafol) (40%). 
 

Cualificación 
Final 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final de curso será a media aritmética das tres avaliacións (se é o 
caso, modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser como 
mínimo de 5 puntos para obter o aprobado sempre que ningún dos sumando sexa 
inferior a 4 puntos, sendo neste caso a cualificación final de insuficiente (IN). 
 

Alumnado  
Materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de curso de materia pendente: 
Non hai alumnado nesta situación. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a  
3º avaliación e a avaliación final 

(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía Realización de tarefas en E-Dixgal. 
O alumnado que teña aprobada a materia pode presentarse a subir nota 
(máximo 1 punto) facendo as tarefas encomendadas e a proba escrita. 
 

Actividades tipo Reforzo, recuperación e repaso. 
 

Materiais e 
recursos 

E-Dixgal e diversos programas informáticos. 

 

 

 

 

 



Páxina 9 de 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro: IES Pino Manso 
Curso: 1º e 2º BACHARELATO  
Materia: TIC I e II 
Departamento: TECNOLOXÍA 

Data: 01/04/2022 
 

 

 

 

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. 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO ACADÉMICO  2021-2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 

Cualificación 
ordinaria 

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 
O criterio para o cálculo correspondente á cualificación de cada unha das 
avaliacións, así como o procedemento de recuperación -de ser o caso- se 
manteñen cos mesmos criterios establecidos na programación.  
A cualificación final ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións (se é o 
caso modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser igual ou 
superior a 5 puntos para ter o aprobado sempre que ningún dos sumando sexa 
inferior a 4 puntos, sendo neste caso a cualificación final máxima posible de 4 
puntos.  
 

Proba 
extraordinaria 

Consistente en: 
 O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período 
ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, poderá realizar unha 
proba extraordinaria nas datas que se determinen. 
O procedemento de avaliación desta proba extraordinaria será unha proba 
(cualificarase de 0 a 10 puntos), sobre os contidos mínimos non superados no 
proceso ordinario e a mesma para todo o alumnado. Aprobarase obténdose 
como mínimo 5 puntos. 
A proba poderá realizarse e avaliarse a través da aula virtual se é o caso.  
 

Alumnado  
Materia 
pendente 

Cálculo para obter a cualificación final de curso de materia pendente: 
Non hai alumnado con materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2.1. 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 Realización de tarefas nos distintos programas informáticos. 
 

Actividades tipo Reforzo e repaso. 
O alumnado que teña aprobada a materia pode presentarse a subir nota 
(máximo 1 punto) facendo as tarefas encomendadas e a proba escrita. 
 

Materiais e 
recursos 

Aula virtual e diversos programas informáticos. 

 

 

 

2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 
final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC. (Preparación probas 
extraordinarias e avaliación de acceso á universidade) 
 

Metodoloxía Realización de tarefas nos distintos programas informáticos. 
 

Actividades tipo Reforzo e repaso. 
O alumnado que teña aprobada a materia pode presentarse a subir nota 
(máximo 1 punto) facendo as tarefas encomendadas e a proba escrita. 
 

Materiais e 
recursos 

Aula virtual e diversos programas informáticos. 
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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. 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021-2022 

Centro:                              IES Pino Manso 

Curso:                              FPBÁSICA 1º  e 2º                             

Módulo:                                 CIENCIAS APLICADAS I e II 

Departamento:                    TECNOLOXÍA 

Data:                                        01/04/2022 
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1. Criterios sobre a avaliación e cualificación 
 

Cualificación 
ordinaria 

Cálculo para obter a cualificación final do período ordinario: 
O criterio para o cálculo correspondente á cualificación de cada unha das 
avaliacións, así como o procedemento de recuperación -de ser o caso- se 
manteñen cos mesmos criterios establecidos na programación.  
A cualificación final ordinaria será a media aritmética das avaliacións (se é o caso 
modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser igual ou 
superior a 5 para ter o aprobado sempre que ningún dos sumandos sexa inferior 
a 3 puntos, sendo neste caso a cualificación final máxima posible de 4 puntos.  
O alumnado que suspenda algunha avaliación, a repetirá nun exame final. O 
alumnado que teña que ir a proba final coa materia de todo o curso deberá sacar 
5 puntos como mínimo para aprobar o módulo e ter entregado todos os traballos 
prácticos/actividades establecidos durante o curso, coas mesmas ponderacións 
que nas avaliacións parciais tanto para a proba final (60%) coma para os traballos 
prácticos/actividades (40%).  
 

Proba 
extraordinaria 

No suposto que o alumnado non acade avaliación  positiva na cualificación 
ordinaria, terá que realizar unha proba extraordinaria. Esta proba extraordinaria 
consistirá nunha proba escrita sobre a programación globalmente considerada e 
a nota mínima exixible para acadar cualificación positiva nela será de 5 puntos 
(sobre un total de 10 puntos). Dado que o conxunto dos traballos 
prácticos/actividades desenvolvidos polo/a alumno/a ao longo do curso e un 
material valioso, será tido en conta e computarase co 40% (xa cualificado na 
ordinaria) ao que se lle sumará a nota da proba extraordinaria escrita ponderada 
ao 60%, sendo esta suma a “cualificación extraordinaria”. 
 

 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación 
final ordinaria e remate do período lectivo en FP (apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación e titoría) 
Metodoloxía Realización de tarefas/actividades. 

O alumnado que aprobe o módulo nas súas avaliacións poderá subir, se é o 
caso, a súa cualificación final (máximo 1 punto) realizando as 
tarefas/actividades encomendadas a tal fin e unha proba escrita. 
 

Actividades tipo As establecidas na programación. Reforzo e repaso. 
 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto, material impreso, aula virtual. 

 

 


