ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA.
CURSO 2021/2022

CENTRO: IES CHAN DO MONTE
CURSO: 2 BAC
MATERIA: Tecnoloxías da información e a comunicación
DEPARTAMENTO: INFORMÁTICA
DATA: 8/4/22
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.

1. Criterios sobre a avaliación e cualificación
Cálculo da nota da 1º avaliación:
A nota corresponde á media aritmética das probas realizadas ao longo da 1º
avaliación.
1º Avaliación

Procedemento de recuperación da 1º avaliación:
Realízase unha proba escrita cos contidos impartidos no trimestre. Do mesmo
xeito, o alumno terá que realizar un traballo relacionado coa materia impartida.
Cálculo da nota da 2º avaliación:
A nota corresponde á media aritmética das probas realizadas ao longo da 2º
avaliación.

2º Avaliación

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:
Realízase unha proba escrita cos contidos impartidos no trimestre. Do mesmo
xeito, o alumno terá que realizar un traballo relacionado coa materia impartida.
Cálculo da nota da 3º avaliación:
A nota corresponde á media aritmética das probas realizadas ao longo da 3º
avaliación.

3º Avaliación

Cualificación
final
Proba
extraordinaria
para BAC
Alumnado de
materia
pendente

Procedemento de recuperación da 3º avaliación:
Realízase unha proba escrita cos contidos impartidos no trimestre. Do mesmo
xeito, o alumno terá que realizar un traballo relacionado coa materia impartida.
Cálculo para obter a cualificación final de curso:
A nota final será a media das cualificacións trimestrais, ponderada segundo a
materia impartida e as actividades realizadas, tendo en conta a ausencia de
profesorado e a falta de substitución.
Consistente en: unha proba escrita sobre contidos impartidos durante todo o
curso.

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:
Non existe.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre
a 3º avaliación e a avaliación final na ESO
(apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.2.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC

(Preparación probas extraordinarias e a actividades de apoio, reforzo, recuperación,
ampliación e titoría)
Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

2.3.

Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a
avaliación final ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC

(Preparación probas extraordinarias

Metodoloxía
Actividades tipo
Materiais e recursos

e avaliación de acceso á universidade)

Será o mesmo empregado durante todo o curso. Explicacións prácticas dos
contidos para que o alumno adquira as competencias TIC adecuadas.
Actividades prácticas como as desenvolvidas en trimestres anteriores.
O mesmo que en trimestres anteriores.
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