
Aviso importante sobre o Procedemento de Avaliación e        

Cualificación da asignatura de Tecnoloxía ESO  

 

Ola a tod@s 

Antes que nada, agardo que todos esteades a levar o confinamento o mellor posible e por                

iso mandámosvos un saúdo e moito ánimo para superar esta situación. 

Tras recibir notificación por parte da Consellería dunhas orientacións para o proceso de             

ensino-aprendizaxe para este último trimestre , e á espera de posibles modificacións que se              

poidan levar a cabo nas vindeiras datas, paso a informarvos da metodoloxía e os criterios               

que se empregarán nesta asignatura para acadar os obxectivos do curso. 

CONTACTO COAS FAMILIAS 

De xeito semanal, estableceremos contacto convosco por medio de Abalar Móbil para            

analizar as dificultades ou dúbidas que poidan xurdir. No caso de non dispor da aplicación,               

os nosos correos de contacto serán: frpena@edu.xunta.es e        

carolina.flores@edu.xunta.es 

TRABALLO SEMANAL E  AVALIACIÓN 

Cada semana iremos alternando tarefas de Tecnoloxía e de Informática. Estas tarefas            

semanais que se suban á páxina web do centro serán cualificables. Isto significa que              

deberán de ser enviados por correo electrónico cunha frecuencia semanal ás dirección            

anteriormente citadas frpena@edu.xunta.es e carolina.flores@edu.xunta.es     

dependendo de se son de Informática ou Tecnoloxía, respectivamente . Estes traballos            

poderanse adxuntar como capturas de imaxe do caderno de clase, folios...ou ben a través              

de documentos de texto (Word, Google Docs…) 
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Os traballos que se enviarán serán de reforzo dos contidos tratados ao longo do curso, así                

como de aqueles conceptos ou apartados que quedaron sen rematar dentro dunha unidade             

(último tema no que estabamos) 

É importante destacar a obrigatoriedade do envío das tarefas, para así poder realizar o              

seguemento do traballo semanal e poder avalialo.  

A entrega das tarefas semanais realizarase antes do luns da semana seguinte. Para o              

primeiro envío, estableceremos a data do 3 de maio como tope. 

Os traballos que computarán serán os subidos á páxina web do centro desde a semana do                

14 ao 17 de abril. (Inicio da 3a Avaliación) 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

1) Alumnado con avaliacións suspensas. (Poñerse en contacto connosco vía mail) 

Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, recibiredes información por correo das            

tarefas específicas para recuperar a asignatura. Ademáis os traballos traballos a enviar            

semanalmente servirán para poder subir a nota da asignatura.  

2) Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas 

Estes alumnos parten xa de antemán cunha nota, obtida realizando unha media das             

cualificacións das anteriores avaliacións. 

Sen embargo, os traballos semanais a entregar ata a fin do curso permitirán establecer unha               

cualificación definitiva. 

 

 

 



3) Alumnado coa materia pendente doutros anos (Poñerse en contacto connosco vía            

mail) 

Para o alumnado coa asignatura suspensa de anos anteriores, recibiredes información por            

correo das tarefas específicas para recuperar a asignatura. 

 

Atentamente 

 

Carolina Flores Aneiros e Francisco Miguel Rodríguez Pena 

 

 

 


