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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización.  

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.  

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 
recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto 
polo ambiente 

TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo. 
TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 
TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso 

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios de 
normalización e escalas.  

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, mediante 
esbozos e empregando criterios normalizados de cotación e escala.  

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu 
deseño ata a súa comercialización. 

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando software 
específico de apoio. 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos 

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 
TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás. 

B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais asociando a documentación 
técnica ao proceso de produción dun obxecto, respectando as súas características e 
empregando técnicas e ferramentas adecuadas, con especial atención ás normas de 
seguridade e saúde. 

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas 
de conformación dos materiais de uso técnico. 
TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade 
e saúde. 

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as estruturas, 
experimentando en prototipos 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características propias que configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en información escrita. 
TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que 
configuran a estrutura. 

B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformación e transmisión de 
movementos en máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e montar sistemas 
mecánicos 

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, como transforman e transmiten o 
movemento distintos mecanismos. 

B5.1.Distinguir as partes operativas dun equipo informático. 
 TEB5.1.1 Identifica as partes dun computador. 

B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos 
sinxelos. 

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 
TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 
TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipos informáticos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

B1.1 Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, investigar a súa influencia 
na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade como do 
seu posible impacto social. 

 
TEB1.1.1.Deseña un prototipo que da solución a un problema técnico mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos. 

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu 
deseño ata a súa comercialización. 

TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software 
específico de apoio. 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación coas propiedades que 
presentan e as modificacións que se poidan producir. 

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as 
súas propiedades. 

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de 
uso técnico. 

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión 
noutras manifestacións enerxéticas. 

TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.  

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes eléctricas 
básicas.  

TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos con 
operadores elementais. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos empregando lámpadas, zumbadores,  motores 
e baterías.  

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos usando simboloxía adecuada. 

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de 
información. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con 
criterios de seguridade e uso responsable. 

TEB1.2.1. Localiza e intercambia información a través de internet . 
TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco. 

B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e interpretación de datos, e 
como realimentación doutros procesos cos datos obtidos. 

B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e as 
normas que regulan o seu deseño e a súa utilización. 

TEB2.1.1. Diferencia as instalación típicas nunha vivenda. 
TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada. TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das súas instalación e dos 
hábitos de consumo ao aforro enerxético. 

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda. 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuito electrónico e os 
seus compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes 
elementais. 
TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transistor. 

B2.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a práctica coa 
simboloxía normalizada. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos básicos, 
utilizando simboloxía axeitada. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na resolución de 
problemas tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. 

B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 

B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 
TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións da hidráulica e pneumática. TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática. 
B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia. TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron ao longo da 

historia da humanidade. 
B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e  sociais en cada período 

histórico, axudándose de documentación escrita e dixital. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
- O alumnado poderá mellorar a súa cualificación coa entrega en prazo 

das actividades que se lles mandarán de forma semanal e/ou probas que 
se farán de forma telemática neste terceiro trimestre. 

Instrumentos: Durante estado de confinamento revisaranse: 
- Boletíns de exercicios realizados no terceiro trimestre (revisarase 

presentación, ortografía e plantexamento das  actividades). 
- Traballos realizados cos ordenadores. 
- Probas realizadas a través de Google Classroom. 
- Participación activa nas videoconferencias. 

Cualificación 
final 

Para obter a nota final de xuño diferenciamos: 
- Alumnado coa primeira e segunda avaliación aprobada de xeito 

presencial: a cualificación será a media desas dúas avaliacións e 
poderase subir ata un punto  se a entrega das tarefas durante o 
confinamento están correctas e son entregadas en prazo e, no caso de 
realizar cuestionarios de repaso, acadan un resultado positivo neles.  

- Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensa: será o 
traballo realizado no terceiro trimestre o que determine si aproba ou 
non. Para obter unha cualificación positiva na avaliación final necesita 
entregar as actividades de reforzo en prazo e feitas correctamente. No 
caso de que o profesor o considere oportuno poderá realizar unha proba 
telemática que deberá superar con un 5. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se as circunstancias 
sanitarias o permiten e farase tendo en conta os mínimos sinalados no 
punto 1 desta adaptación. 
De non poder realizarse de forma presencial, farase de forma telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación do alumnado coa materia pendente de cursos 
anteriores son os indicados na programación do departamento do curso 
2019/2020. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación será positiva se o alumnado entrega en prazo e ben feitas as 
tarefas que se lle deron antes e durante do período de confinamento.  
Se non as entrega ou as entrega mal feitas deberá realizar unha proba 
telemática no mes de maio. 
No caso de non acadar en xuño un resultado positivo deberá facer unha 
proba extraordinaria no mes de setembro de forma presencial, si as 
circunstancias sanitarias o permiten. De non ser así, a proba será telemática.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Boletíns de exercicios 
- Proba telemática. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Visualización de vídeos e lectura comprensiva de apuntes sobre 
contidos relacionados cos estándares de aprendizaxe indicados no 
apartado 1 para todos os alumnos e de contidos de ampliación para 
alumnos que aprobaron os trimestres anteriores. 

- Boletíns de exercicios de reforzo, de recuperación e de ampliación de 
contidos. 

- Exercicios do libro de texto. 
- Cuestionarios de contidos  vistos no 1º e 2º trimestre. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade)

Todos os alumnos teñen conectividade. Titores, orientación e equipo 
directivo fixeron o labor de recollida de  información sobre as 
necesidades do alumnado e a entrega de equipos e kits de conexión a 
aqueles que non a tiñan. 
 
En 2º e 3º ESO utilizase a plataforma Google Classroom para subir as 
actividades de repaso e de recuperación dos dous primeiros trimestres. 
Unha vez rematado o prazo de entrega súbense as solucións das mesmas 
completamente desenvolvidas. En 4º ESO utilizase a AV. 
Ademais das actividades cólganse vídeos e recursos en liña que faciliten a 
elaboración das mesmas. 
Unha vez por semana realizase unha videoconferencia mediante Cisco
Webex para explicar, resolver dúbidas e aclarar fallos que os alumnos 
cometen nas actividades entregadas. 
Nalgún caso realizarase algunha proba telemática de contidos vistos 
durante as clases presenciais. 
Ademais, utilizase o correo electrónico como medio de comunicación 
entre o profesor e alumno para resolver de forma individual calquera 
dúbida que se lle presente e para enviar e recibir as tarefas ás que o 
alumno non sexa capaz de acceder por Classroom. 
As actividades de ampliación tamén se suben á plataforma de Google 
acompañadas de vídeos explicativos e outros recursos en liña e apuntes 
que faciliten o desenvolvemento das mesmas, así como  as solucións das 
mesmas unha vez que remate o prazo de entrega. 
 

Materiais e 
recursos 

 Boletíns de exercicios elaborados polo profesor. 
 Apuntes elaborados polo profesor. 
 Vídeos  e páxinas Web de interese atopadas en Internet 
 Aula virtual (en 4º). 
 Plataforma Google Classroom. 
 Correo electrónico. 
 Plataforma de videoconferencias Cisco Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ó alumnado mediante videoconferencia e ás familias 
mediante publicación na web do centro desta adaptación. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


