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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave
O Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet

Bloque 1: A Robótica

b

e

f

B1.1.  Introdución  á
robótica. 

B1.2.  Áreas  de  aplicación
da  robótica.  Tipos  de
robots.

B1.1.  Identificar  os  tipos  e  as
aplicacións dos robots identificando
os problemas que resolven.

1.1.1.  Identifica  aplicacións  de
robots simples.

CCL
CMCCT
CSC

1.1.2.  Identifica  os  principais
tipos  de  robots  e  identificar  as
súas aplicacións.

CCL
CMCCT
CD
CSC
CCEC

Bloque 2. Programación e control

b
e
f
g

B2.1.  Conexión  de
sensores e actuadores coa
unidade de control: makey-
makey

B2.1.  Realizar  montaxes  de
circuítos  que  funcionen  como
sensores  e/ou  actuadores  dun
sistema de control.

2.1.1.  Conecta  sensores  e
actuadores  coa  unidade  de
control.

CMCT

CAA

b
e
f
g

B2.3.  Algoritmos  e  lóxica
computacional

B2.2.  Representar algoritmos que
resolven problemas.

2.2.1.  Elaborar  gráficos  para
representar algoritmos sinxelos.

CMCT
CD
CAA

b

e

f

g

B2.4.   Entornos  de
programación  por  bloques:
instruccións  básicas,
iteractivas,  variables  e
estructuras  de  datos,
controis,  eventos  e  fíos:
Scratch e Blockscad

B2.5.  Creación  e
modificación de programas.

B2.4.  Realiza  e  modifica
programas  que  controlan  o
comportamento de dispositivos ou
sistemas.

2.4.1.  Deseña  programas  con
estruturas  de  control,  de
almacenamento  de  datos  e
funcións.

CMCCT
CD
CAA

2.4.2.  Deseña  programas  que
controlan  as  saídas  en  función
das  entradas  de  acordo  coas
condicións establecidas.

CMCCT
CD
CAA

Bloque 3. Proxectos

b
e
f
g

B3.1. Análise de 
problemas: necesidades 
estruturais, mecánicas, 
eléctricas,  electrónicas e 
enerxéticas.

B3.1. Realizar o deseño estrutural,
mecánico  e/ou  eléctrico  ou
electrónico  dun  sistema  robótico
iniciándose  no  proceso  de
resolución  de  problemas
tecnolóxicos.

3.1.1.  Deseña  e  planifica  a
construción dun sistema robótico
que  resolva  un  problema
determinado: vibrobot, pintabot, 

CMCCT
CD
CSC
CSIEE
CAA

b
e
f
g

B3.3. Resolución de 
desafíos e problemas. 
Análise do problema.  
Programación.
Verificación e depuración.

B3.2.  Realizar  o  deseño  dun
sistema  robótico  que  utilice
mecanismos, actuadores eléctricos
ou  control  programado  para
resolver un problema determinado.

3.2.1.  Desenvolve  un  prototipo
de  robot  de  acordo  coas
especificacións  previamente
establecidas.

CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE

b
e
f
g
h

B3.5.Comunidades e redes
de intercambio en internet.

B3.4. Utilizar internet  e os fondos
da  biblioteca  como  fonte  de
información  para  resolver  retos
relacionados  con  proxectos  de
centro.

3.4.2.  Utiliza  a  información
dispoñible en internet e biblioteca

CCL
CD
CAA
CSC3.4.3. Traballa en equipo de xeito

responsable e respectuoso.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación será continua e personalizada, valorando o proceso de 
aprendizaxe, tendo como referencia a adquisición das competencias 
básicas.

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terá 

valor positivo para a cualificación do alumnado.

Instrumentos:
Entregas de propostas de traballo realizadas na aula virtual E-DIXGAL,
nas que terá en conta a puntualidade, organización e calidade das 
entregas.

Cualificación
final

As actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación 
realizadas durante a fase non presencial serán avaliadas en beneficio 
do alumnado permitindo superar e mellorar o resultados da 1ª e 2ª 
avaliación en función do nivel de desempeño e calidade do traballo 
entregado.

A cualificación final da materia seguirá os principios da avaliación 

continua considerando:

1. As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.

2. A cualificación das actividades de recuperación, repaso e 

reforzo realizadas polo alumnado con unha ou dúas das 

avaliacións anteriores suspensas.

3. A cualificación das actividades de repaso e ampliación das 

aprendizaxes anteriores entregadas no terceira avaliación, só no

caso de que estas favorezan ao alumnado.

Proba
extraordinaria
de setembro 

Proposta de actividades de recuperación na aula virtual E-DIXGAL, 
para acadar alomenos o 50% dos estándares traballados da 1ª e 2ª 
avaliación.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnado coa materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Proposta de actividades de recuperación, repaso e reforzo e ampliación
do bloque de Programación, que permite que o alumnado poda reforzar
dispoñendo únicamente do ordenador e de Robótica en concreto de 
aplicacións e tipos de robots, que se podan resolver sen contar con 
robots presenciais.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado dispón de conectividade alomenos para subir as 
actividades á aula E-DIXGAL.
Os diferentes proxectos e actividades propostas terán un seguimento 
quincenal na plataforma E-DIXGAL.
A profesora aportará recursos e materiais de apoio para o 
desenvolvemento das actividades así como pautas ou instrucións 
concretas que axuden ao alumnado a xestionar o traballo.
Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a través 
das menxases de en E-DIXGAL e no foro de grupo e videoconferencia, 
no caso de observar problemas no seguimento das actividades, coa 
finalidade de dar resposta as súas dúbidas e comentarios e para 
favorecer un seguimento o máis personalizado posible das súas 
evolucións.

Materiais e recursos Aula virtual E-DIXGAL aberta desde o comenzo de curso con todos os 
recursos necesarios para realizar as tarefas propostas.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través das vías de comunicación habituais.

Publicidade Publicación na sección do departamento da páxina web do centro.
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