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Aviso importante sobre o Procedemento de Avaliación e 

Cualificación da materia de TIC de 4º ESO 

 

Narón a 21 de abril do 2020 

Ola familias, 

Espero que vos atopedes todos ben e que esta situación sexa levadía nas casas, sabemos 

que as rapazas e os rapaces está a facer un gran esforzo. 

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 materia para acadar os obxectivos do curso. 

CONTACTO COAS FAMILIAS 

En caso de que xurdan dificultades ou dúbidas, establecerei contacto convosco por medio de 

Abalar Móbil para analizalas. No caso de non dispor da aplicación, o meu e-mail de contacto 

é morbaneja@edu.xunta.es. Así mesmo os invito a contactar xa mesmo comigo en caso de 

ter calquera problema. 

TRABALLO SEMANAL E AVALIACIÓN 

Os traballos semanais que se suban á páxina web do centro serán cualificables; Isto significa 

que deberán ser enviados por correo electrónico cunha frecuencia semanal á dirección 

anteriormente citada, morbaneja@edu.xunta.es. Estes traballos poderanse presentar coma 

capturas de imaxe, ou calquera outro tipo de arquivo (texto, pdf,...etc) ademais, o alumnado 

que así o prefira poderá facer entrega telemática do xeito indicado na aula virtual, das tarefas 

nas cales esta opción estea habilitada, para simplificar o proceso. 

Os traballos propostos 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). 
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É importante destacar a obrigatoriedade do envío das tarefas, para así poder realizar o 

seguimento do traballo semanal e poder avalialo.  

A entrega das tarefas semanais realizarase antes do luns da semana seguinte, no caso non 

poder entregar, por favor contactádeme, entendemos que son momentos complicados. 

Os traballos que computarán serán os subidos á páxina dende a semana do 14 ao 17 de 

abril (inicio da 3a Avaliación).  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

O alumnado parte xa de antemán cunha nota da 1ª e 2ª avaliación, sen embargo, os traballos 

semanais a entregar ata a fin do curso permitirán establecer unha cualificación definitiva. 

 

Por favor, contactádeme no caso de ter calquera dúbida 

Unha aperta moi forte 

 

Merce Orbaneja Fernández 

morbaneja@edu.xunta.gal 
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