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RESUMO DA ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Atendendo ás instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso
académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o
departamento de Tecnoloxía procede a adaptar a súa programación e a poñer a
disposición do alumnado e das súas familias os puntos máis destacados desta
modificación:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Alumnado coa 1º e/ou 2º avaliacións suspensas

Durante a primeira parte do tercer trimestre os alumnos teñen que repasar a teoría e facelos
exercicios dos temas que teñen suspensos da 1ª e 2ª avaliación, si teñen dúbidas deben
consultalas co profesor . A partir da segunda quincena de maio os alumnos teñen que resolver
probas de exames “on line.” Polo tanto, o alumnado poderá recuperar as partes suspensas a
través dos exames proposto a tal fin. De facelo a cualificación final será a media da nota
dos exames de recuperación coas partes que xa estaban superadas.
O alumnado que non acade unha cualificación positiva na avaliación ordinaria terá que
acudir á avaliación extraordinaria de setembro que, de non poder facerse de xeito
presencial, realizarase a través da achega dun caderno de actividades que se valorará
positivamente sempre e cando as entregadas correctamente superen o 70% das totais. Ademais,
a realización de traballos optativos poderán sumar ata 2 puntos na nota do exame ou, no seu
defecto, do caderno de actividades.
1ª Avaliación:

-2º de ESO: Expresión gráfica
-3º de ESO: Expresión gráfica
-4º de ESO: Expresión gráfica
2ª Avaliación:

-2º de ESO: Electricidade
-3º de ESO: Electricidade
-4º de ESO: Electricidade

Alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións aprobadas
Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, reforzo ou ampliación das
aprendizaxes que resulten necesarias para a adecuada progresión do alumnado e que para a
súa asimilación requiran a mínima intervención docente. A partir da segunda quincena de
maio os alumnos teñen que resolver probas de exames “on line”.
O alumnado que entregue todos os exames “on line” propostos neste período de forma
correcta e dentro da data establecida, poderá ver incrementada esta cualificación final ao
engadir a nota destes traballos á nota media.

Este alumnado non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres
anteriores e, polo tanto, terá o curso aprobado. A nota final resultante obterase da
media das cualificacións do primeiro, segundo trimestre e das cualificacións dos
exames “on line” sempre que estas sean positivas.
3ª Avaliación:

-2º
-3º
-4º
-4º

de
de
de
de

ESO: Mecanismos, Estructuras.
ESO: Mecanismos
ESO: Mecanismos
ESO TIC: Power Point.
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