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CAMBIO DE NORMATIVA 

 “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”. 

 En Ourense, a 15 de marzo de 2022 
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PROGRAMACIÓNS E.S.O. 

 

Tecnoloxía de 2º E.S.O. 

Modificación da programación : 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

Avaliación do alumno: para a avaliación do alumno teranse en consideración: 

Traballos individuais ou en grupo: Ou profesor proporá uns traballos para realizar, que se 

deberán entregar nas condicións e nos prazos indicados. Haberá traballos en grupo e outros 

individuais.  Puntuaranse entre 0 e 10. 

Proba individual: Cada avaliación realizaranse dúas probas escritas. Cada proba puntuarase de 

cero a 10. A nota final deste apartado será a media de todas. 

A nota da avaliación obterase deste xeito:  

Exames 70% 

Traballos realizados  30% 

 

 

PERIODO DESDE A 3ª AVALIACIÓN (ORDINARIA) ATA A AVALIACIÓN FINAL (ambas en xuño) 

 Informe individualizado: coas notas da 3ª avaliación, entregaráselle aos alumnos que non 

superen a materia completa, e teñan que recuperar algunha parte. 

 

Alumnos coa materia suspensa: 

Para os alumnos que non teñan as tres avaliacións aprobadas, repasarase en clase, 

especialmente os temas que peor teñan para facilitar o aprendizaxe dos conceptos básicos e así, a 

recuperación.  

Farase un exame con bloques independentes para cada unha das 3 avaliacións, que 

determinará se o alumno recupera a materia. Cada alumno terá que recuperar só as avaliacións 

suspensas. 

 Alumnos coa materia aprobada 

Repasarase en clase algún dos temas que sexa conveniente, aínda que estean aprobados, cos 

alumnos suspensos. Proporanse actividades mais avanzadas, de reforzo e afondar, dando opcións 

para que os alumnos podan elixir de acordo as súas preferencias. 

 Valorarase o traballo destes alumnos e en caso positivo poderían inclinar o redondeo da nota 

final para arriba. 

 

NOTA FINAL 

Ao non tratarse de contidos progresivos a nota da avaliación final do curso será a media das 3 

avaliacións.  

No caso de que o alumno recupere avaliacións no período de xuño, as avaliacións 

recuperadas ponderarán para o cálculo da nota final coa nota obtida na recuperación.  
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Tecnoloxía de 3º E.S.O. e Tecnoloxía de 3º E.S.O. en Inglés 

Modificación da programación : 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

Avaliación do alumno: para a avaliación do alumno teranse en consideración: 

Traballos individuais ou en grupo: Ou profesor proporá uns traballos para realizar, que se 

deberán entregar nas condicións e nos prazos indicados. Haberá traballos en grupo e outros 

individuais.  Puntuaranse entre 0 e 10. 

Proba individual: Cada avaliación realizaranse dúas probas escritas. Cada proba puntuarase de 

cero a 10.  A nota final deste apartado será a media de todas. 

A nota da avaliación obterase deste xeito:  

Media dos Exames 90% 

Traballos realizados  10% 

 

PERIODO DESDE A 3ª AVALIACIÓN (ORDINARIA) ATA A AVALIACIÓN FINAL (ambas en xuño) 

 Informe individualizado: coas notas da 3ª avaliación, entregaráselle aos alumnos que non 

superen a materia completa, e teñan que recuperar algunha parte. 

 

Alumnos coa materia suspensa: 

Para os alumnos que non teñan as tres avaliacións aprobadas, repasarase en clase, 

especialmente os temas que peor teñan para facilitar o aprendizaxe dos conceptos básicos e así, a 

recuperación.  

Farase un exame con bloques independentes para cada unha das 3 avaliacións, que 

determinará se o alumno recupera a materia. Cada alumno terá que recuperar só as avaliacións 

suspensas. 

 Alumnos coa materia pendente de cursos pasados: 

Para o alumno de 4º con esta materia pendente, se non a recuperou antes da 3ª avaliación, 

continuarase dándolle traballo e explicacións se as requirise e daráselle a oportunidade de facer un 

exame para recuperar toda materia ou partes segundo o caso. 

 

Alumnos coa materia aprobada 

Repasarase en clase algún dos temas que sexa conveniente, aínda que estean aprobados, cos 

alumnos suspensos. Proporanse actividades mais avanzadas, de reforzo e afondar, dando opcións 

para que os alumnos podan elixir de acordo as súas preferencias. 

 Valorarase o traballo destes alumnos e en caso positivo poderían inclinar o redondeo da nota 

final para arriba. 

 

NOTA FINAL 

Ao non tratarse de contidos progresivos a nota da avaliación final do curso será a media das 3 

avaliacións.  

No caso de que o alumno recupere avaliacións no período de xuño, as avaliacións 

recuperadas ponderarán para o cálculo da nota final coa nota obtida na recuperación.   
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Tecnoloxías da información e da comunicación e  

Tecnoloxías da información e da comunicación (en inglés) 

 

Modificación da programación : 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

Avaliación do alumno: para a avaliación do alumno teranse en consideración: 

Traballos individuais ou en grupo: Ou profesor proporá uns traballos para realizar, que se deberán 

entregar nas condicións e nos prazos indicados. A maior parte dos traballos realízanse durante a clase 

e se envían ao profesor ao final da mesma. Haberá algún traballo en grupo pero a maioría son 

traballos individuais.  Puntuaranse entre 0 e 10. 

Proba individual: Cada avaliación realizaranse un exame escrito. Cada proba puntuarase de cero a 

10.   

A nota da avaliación obterase deste xeito:  

Exame 10% 

Prácticas de clase 90% 

 

PERIODO DESDE A 3ª AVALIACIÓN (ORDINARIA) ATA A AVALIACIÓN FINAL (ambas en xuño) 

 Informe individualizado: coas notas da 3ª avaliación, entregaráselle aos alumnos que non 

superen a materia completa, e teñan que recuperar algunha parte. 

 

Alumnos coa materia suspensa: 

Para os alumnos que non teñan as tres avaliacións aprobadas, repasarase en clase, 

especialmente os temas que peor teñan para facilitar o aprendizaxe dos conceptos básicos e así, a 

recuperación.  

Farase un exame con bloques independentes para cada unha das 3 avaliacións, que 

determinará se o alumno recupera a materia, sempre que presente os traballos pendentes. Cada 

alumno terá que recuperar só as avaliacións suspensas. 

 Alumnos coa materia aprobada 

Repasarase en clase algún dos temas que sexa conveniente, aínda que estean aprobados, cos 

alumnos suspensos. Proporanse actividades mais avanzadas, de reforzo e afondar, dando opcións 

para que os alumnos podan elixir de acordo as súas preferencias. 

 Valorarase o traballo destes alumnos e en caso positivo poderían inclinar o redondeo da nota 

final para arriba. 

 

NOTA FINAL 

Ao non tratarse de contidos progresivos a nota da avaliación final do curso será a media das 3 

avaliacións.  

No caso de que o alumno recupere avaliacións no período de xuño, as avaliacións 

recuperadas ponderarán para o cálculo da nota final coa nota obtida na recuperación.  
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Tecnoloxía de 4º E.S.O. 
 

Modificación da programación : 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.  

Avaliación do alumno: para a avaliación do alumno teranse en consideración: 

Traballos individuais ou en grupo: Ou profesor proporá uns traballos para realizar, que se 

deberán entregar nas condicións e nos prazos indicados.  Haberá traballos en grupo e outros 

individuais.  Puntuaranse entre 0 e 10. 

Proba individual: Cada avaliación realizaranse dúas probas escritas. Cada proba puntuarase de 

cero a 10.  A nota final deste apartado será a media de todas. 

A nota da avaliación obterase deste xeito:  

Media dos Exames 70% 

Traballos realizados  30% 

 

PERIODO DESDE A 3ª AVALIACIÓN (ORDINARIA) ATA A AVALIACIÓN FINAL (ambas en xuño) 

 Informe individualizado: coas notas da 3ª avaliación, entregaráselle aos alumnos que non 

superen a materia completa, e teñan que recuperar algunha parte. 

 

Alumnos coa materia suspensa: 

Para os alumnos que non teñan as tres avaliacións aprobadas, repasarase en clase, 

especialmente os temas que peor teñan para facilitar o aprendizaxe dos conceptos básicos e así, a 

recuperación.  

Farase un exame con bloques independentes para cada unha das 3 avaliacións, que 

determinará se o alumno recupera a materia. Cada alumno terá que recuperar só as avaliacións 

suspensas. 

 Alumnos coa materia aprobada 

Repasarase en clase algún dos temas que sexa conveniente, aínda que estean aprobados, cos 

alumnos suspensos. Proporanse actividades mais avanzadas, de reforzo e afondar, dando opcións 

para que os alumnos podan elixir de acordo as súas preferencias. 

 Valorarase o traballo destes alumnos e en caso positivo poderían inclinar o redondeo da nota 

final para arriba. 

 

NOTA FINAL 

Ao non tratarse de contidos progresivos a nota da avaliación final do curso será a media das 3 

avaliacións.  

No caso de que o alumno recupere avaliacións no período de xuño, as avaliacións 

recuperadas ponderarán para o cálculo da nota final coa nota obtida na recuperación.  

 

 

 


