
TECNOLOXÍA 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

2º ESO

Avaliación inicial

Durante as primeiras sesións do curso avaliarase o nivel de partida do alumnado en coñecementos básicos,
que  necesitarán  como base  de  apoio  ou  ferramenta  de  traballo  para  construír  o  novo  coñecemento.  Os
resultados obtidos serán o punto de partida na toma de decisións: reforzos… A propia avaliación inicial pode
servir  de  recordatorio  e  punto  de  arrinque,  podendo realizarse  por  escrito  ou  verbalmente  promovendo a
participación do grupo.

Convén  prestar  atención  e  ter  en  conta  os  informes  individualizados  remitidos  polo  departamento  de
orientación.

Con independencia da avaliación inicial realizada nas primeiras sesións do curso, a criterio do docente pódese
realizar unha avaliación inicial en calquera outras sesións do curso, xa sexa porque así se estima oportuno
debido aos novos contidos que se abordarán, ou debido ao tempo que transcorreu desde que o alumnado tivo
contacto cos mesmos.

Avaliación continua

En cada unha das avaliacións farase unha proba na que se incluirán contidos a avaliar traballados durante o
trimestre.
A criterio do profesor, poderanse facer tamén controis da materia, para que o alumnado poida ser consciente do
grao de adquisición de coñecementos.

Estas  probas poderán  ser  escritas  e/ou  orais,  tanto  teóricas  como prácticas,  en  xeral  serán  o  criterio  de
cualificación principal para obter unha avaliación positiva.
Poderase ter en conta na cualificación do alumnado traballos en grupo e individuais realizados principalmente
na  aula,  a  adecuación  ás  condicións  que  deben  de  cumprir  os  devanditos  traballos  e  a  calidade  destes
determinará a nota dos mesmos. Se se ten en conta o caderno individual será no referente a tarefas concretas
que deban presentar, podendo valorar a presentación, vocabulario, expresión gráfica e puntualidade.
Na  observación  de  traballo  de  aula  recolleranse  aspectos  como  adecuación  ás  condicións  que  deben de
cumprir nos traballos, as actitudes positivas de intervención activa na aula, o coidado e orde na utilización de
ferramentas, máquinas e aparatos en xeral. 

A cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase, a observación do
traballo na aula, será por redondeo.

Determinación da nota de cada avaliación: 
✤ Nota  avaliación   =  60% Nota  exames +  40% Nota  Prácticas  ou  proxecto,  traballos  entregados e

corrixidos, observación de traballo na aula.
✓ Nota exames = A mellor das seguintes: 

 Nota do exame de avaliación ou 
 30% da nota do control + 70% da nota do exame de avaliación.

✓ Para que a nota de avaliación sexa un 5 sobre 10 ou superior, a nota dos exames será
como mínimo dun 4 sobre 10.

A nota que figurará no boletín será a nota da avaliación correspondente redondeada.
No caso de que a nota de avaliación sexa inferior a 5 sobre 10, haberá unha recuperación de probas non
superadas a comezos da seguinte avaliación.



Avaliación final
 
A nota de final de curso establecerase como segue: 

✤ En caso de ter aprobadas todas as avaliacións (nota igual ou superior a 5 sobre 10) será a media
aritmética das mesmas redondeada, ou da súa correspondente recuperación. 

✤ En caso de suspender algunha avaliación: Farase na última semana do curso unha recuperación
global de toda a materia, que terá que facer o alumnado con máis dunha avaliación suspensa. O que
teña só unha avaliación suspensa, fará a recuperación da avaliación correspondente. A nota final de
curso será:

✓ No caso do alumnado que se presentou á recuperación final, a nota de dito exame final
redondeada.

✓ No caso do alumnado que só fixera a recuperación dunha avaliación, a media aritmética
das  notas  das  avaliacións  aprobadas  xunto  coa  nota  do  exame  de  recuperación  da
avaliación suspensa redondeada. 

A materia terá avaliación positiva cando se superen todos os estándares de aprendizaxe no seu grado mínimo e
se teña avaliación positiva (cualificación igual ou superior a 5 sobre 10) na avaliación final.

Avaliación extraordinaria

Para  aprobar  a  materia  na  avaliación  extraordinaria,  o  alumnado  deberá  superar  un  exame dos  contidos
traballados durante o curso cunha nota superior a 5 sobre 10. 

A nota que figurará no boletín será a nota do exame redondeada. 



3º ESO

Avaliación inicial

Durante as primeiras sesións do curso avaliarase o nivel de partida do alumnado en coñecementos básicos,
que  necesitarán  como base  de  apoio  ou  ferramenta  de  traballo  para  construír  o  novo  coñecemento.  Os
resultados obtidos serán o punto de partida na toma de decisións: reforzos… A propia avaliación inicial pode
servir  de  recordatorio  e  punto  de  arrinque,  podendo realizarse  por  escrito  ou  verbalmente  promovendo a
participación do grupo.

Convén  prestar  atención  e  ter  en  conta  os  informes  individualizados  remitidos  polo  departamento  de
orientación.

Con independencia da avaliación inicial realizada nas primeiras sesións do curso, a criterio do docente pódese
realizar unha avaliación inicial en calquera outras sesións do curso, xa sexa porque así se estima oportuno
debido aos novos contidos que se abordarán, ou debido ao tempo que transcorreu desde que o alumnado tivo
contacto cos mesmos.

Avaliación continua

En cada unha das avaliacións farase unha proba na que se incluirán contidos a avaliar traballados durante o
trimestre.
A criterio do profesor, poderanse facer tamén controis da materia, para que o alumnado poida ser consciente do
grao de adquisición de coñecementos.

Estas  probas poderán  ser  escritas  e/ou  orais,  tanto  teóricas  como prácticas,  en  xeral  serán  o  criterio  de
cualificación principal para obter unha avaliación positiva.
Poderase ter en conta na cualificación do alumnado traballos en grupo e individuais realizados principalmente
na  aula,  a  adecuación  ás  condicións  que  deben  de  cumprir  os  devanditos  traballos  e  a  calidade  destes
determinará a nota dos mesmos. Se se ten en conta o caderno individual será no referente a tarefas concretas
que deban presentar, podendo valorar a presentación, vocabulario, expresión gráfica e puntualidade.
Na  observación  de  traballo  de  aula  recolleranse  aspectos  como  adecuación  ás  condicións  que  deben de
cumprir nos traballos, as actitudes positivas de intervención activa na aula, o coidado e orde na utilización de
ferramentas, máquinas e aparatos en xeral. 

A cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase, a observación do
traballo na aula, será por redondeo.

Determinación da nota de cada avaliación: 
✤ Nota  avaliación   =  60% Nota  exames +  40% Nota  Prácticas  ou  proxecto,  traballos  entregados e

corrixidos, observación de traballo na aula.
✓ Nota exames = A mellor das seguintes: 

 Nota do exame de avaliación ou 
 30% da nota do control + 70% da nota do exame de avaliación.

✓ Para que a nota de avaliación sexa un 5 sobre 10 ou superior, a nota dos exames será
como mínimo dun 4 sobre 10.

A nota que figurará no boletín será a nota da avaliación correspondente redondeada.
No caso de que a nota de avaliación sexa inferior a 5 sobre 10, haberá unha recuperación de probas non 
superadas a comezos da seguinte avaliación.



Avaliación final 
 
A nota de final de curso establecerase como segue: 

✤ En caso de ter aprobadas todas as avaliacións (nota igual ou superior a 5 sobre 10) será a media
aritmética das mesmas redondeada, ou da súa correspondente recuperación. 

✤ En caso de suspender algunha avaliación: Farase na última semana do curso unha recuperación
global de toda a materia, que terá que facer o alumnado con máis dunha avaliación suspensa. O que
teña só unha avaliación suspensa, fará a recuperación da avaliación correspondente. A nota final de
curso será:

✓ No caso do alumnado que se presentou á recuperación final, a nota de dito exame final
redondeada.

✓ No caso do alumnado que só fixera a recuperación dunha avaliación, a media aritmética
das  notas  das  avaliacións  aprobadas  xunto  coa  nota  do  exame  de  recuperación  da
avaliación suspensa redondeada. 

A materia terá avaliación positiva cando se superen todos os estándares de aprendizaxe no seu grado mínimo e
se teña avaliación positiva (cualificación igual ou superior a 5 sobre 10) na avaliación final.

Avaliación extraordinaria

Para  aprobar  a  materia  na  avaliación  extraordinaria,  o  alumnado  deberá  superar  un  exame dos  contidos
traballados durante o curso cunha nota superior a 5 sobre 10. 

A nota que figurará no boletín será a nota do exame redondeada. 



4º ESO

Avaliación inicial

Durante as primeiras sesións do curso avaliarase o nivel de partida do alumnado en coñecementos básicos,
que  necesitarán  como base  de  apoio  ou  ferramenta  de  traballo  para  construír  o  novo  coñecemento.  Os
resultados obtidos serán o punto de partida na toma de decisións: reforzos… A propia avaliación inicial pode
servir  de  recordatorio  e  punto  de  arrinque,  podendo realizarse  por  escrito  ou  verbalmente  promovendo a
participación do grupo.

Convén  prestar  atención  e  ter  en  conta  os  informes  individualizados  remitidos  polo  departamento  de
orientación.

Con independencia da avaliación inicial realizada nas primeiras sesións do curso, a criterio do docente pódese
realizar unha avaliación inicial en calquera outras sesións do curso, xa sexa porque así se estima oportuno
debido aos novos contidos que se abordarán, ou debido ao tempo que transcorreu desde que o alumnado tivo
contacto cos mesmos.

Avaliación continua

En cada unha das avaliacións farase unha proba na que se incluirán contidos a avaliar traballados durante o 
trimestre.
A criterio do profesor, poderanse facer tamén controis da materia, para que o alumnado poida ser consciente do
grao de adquisición de coñecementos.

Estas  probas poderán  ser  escritas  e/ou  orais,  tanto  teóricas  como prácticas,  en  xeral  serán  o  criterio  de
cualificación principal para obter unha avaliación positiva.
Poderase ter en conta na cualificación do alumnado traballos en grupo e individuais realizados principalmente
na  aula,  a  adecuación  ás  condicións  que  deben  de  cumprir  os  devanditos  traballos  e  a  calidade  destes
determinará a nota dos mesmos. Se se ten en conta o caderno individual será no referente a tarefas concretas
que deban presentar, podendo valorar a presentación, vocabulario, expresión gráfica e puntualidade.
Na  observación  de  traballo  de  aula  recolleranse  aspectos  como  adecuación  ás  condicións  que  deben de
cumprir nos traballos, as actitudes positivas de intervención activa na aula, o coidado e orde na utilización de
ferramentas, máquinas e aparatos en xeral. 

A cualificación das probas, traballos individuais ou colectivos, o traballo no caderno de clase, a observación do
traballo na aula, será por redondeo.

Determinación da nota de cada avaliación: 
✤ Nota  avaliación   =  60% Nota  exames +  40% Nota  Prácticas  ou  proxecto,  traballos  entregados e

corrixidos, observación de traballo na aula.
✓ Nota exames = A mellor das seguintes: 

 Nota do exame de avaliación ou 
 30% da nota do control + 70% da nota do exame de avaliación.

✓ Para que a nota de avaliación sexa un 5 sobre 10 ou superior, a nota dos exames será
como mínimo dun 4 sobre 10.

A nota que figurará no boletín será a nota da avaliación correspondente redondeada.
No caso de que a nota de avaliación sexa inferior a 5 sobre 10, haberá unha recuperación de probas non
superadas a comezos da seguinte avaliación.



Avaliación final 
 
A nota de final de curso establecerase como segue: 

✤ En caso de ter aprobadas todas as avaliacións (nota igual ou superior a 5 sobre 10) será a media
aritmética das mesmas redondeada, ou da súa correspondente recuperación. 

✤ En caso de suspender algunha avaliación: Farase na última semana do curso unha recuperación
global de toda a materia, que terá que facer o alumnado con máis dunha avaliación suspensa. O que
teña só unha avaliación suspensa, fará a recuperación da avaliación correspondente. A nota final de
curso será:

✓ No caso do alumnado que se presentou á recuperación final, a nota de dito exame final
redondeada.

✓ No caso do alumnado que só fixera a recuperación dunha avaliación, a media aritmética
das  notas  das  avaliacións  aprobadas  xunto  coa  nota  do  exame  de  recuperación  da
avaliación suspensa redondeada. 

A materia terá avaliación positiva cando se superen todos os estándares de aprendizaxe no seu grado mínimo e
se teña avaliación positiva (cualificación igual ou superior a 5 sobre 10) na avaliación final.

Avaliación extraordinaria

Para  aprobar  a  materia  na  avaliación  extraordinaria,  o  alumnado  deberá  superar  un  exame dos  contidos
traballados durante o curso cunha nota superior a 5 sobre 10. 

A nota que figurará no boletín será a nota do exame redondeada. 
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