
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA

MATERIA: TECNOLOXÍA ESOCURSO: 2º ESO GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  2º ESO                            GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19. En caso de non ter realizado controis adoptarase como cualificación da
avaliación a correspondente á primeira avaliación.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  2º ESO                            GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19. En caso de non ter realizado controis adoptarase como cualificación da
avaliación a correspondente á primeira avaliación.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  2º ESO GRUPO: D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19. En caso de non ter realizado controis adoptarase como cualificación da
avaliación a correspondente á primeira avaliación.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  3º ESO                            GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.
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MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  3º ESO                            GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  3º ESO              GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TECNOLOXÍA ESO                  CURSO:  3º ESO                    GRUPO: PMAR

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TIC ESO                  CURSO:  4º ESO                            GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puideron rematar os traballos programados, só se van ter en conta as
cualificacións dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo
Goberno Español a causa da Covid-19.

MATERIA: TIC ESO                                CURSO:  4º ESO                                 GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Ao non pode facer o exame, os criterios pasaron a ser os seguintes: 90% prácticas realizadas ata
o 12 de marzo e o 10% traballo diario na clase.

MATERIA: TIC ESO                                CURSO:  4º ESO                                 GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Ao non pode facer o exame, os criterios pasaron a ser os seguintes: 90% prácticas realizadas ata
o 12 de marzo e o 10% traballo diario na clase.

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I CURSO:  1º BAC                       GRUPO: A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.



MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I CURSO:  1º BAC GRUPO: B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I CURSO:  1º BAC                        GRUPO: C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Como non se puido rematar o proxecto trimestral, só se van ter en conta as cualificacións
dispoñíbeis ata o 13 de marzo en que se anunciou o Decreto de Alarma polo Goberno Español a
causa da Covid-19.

MATERIA: TIC BACHARELATO                   CURSO:  1º BAC GRUPO: A-B-C

Tívose en conta a entrega de tarefas e a proba práctica. Aquí non houbo alteración con respecto
á programación.

MATERIA: IMAXE E SON                               CURSO: 2º BAC GRUPO: A-B-C-

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Tívose en conta a entrega de tarefas e o traballo na edición das distintas fases dos guións
elaborados


