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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

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 dá solución a
un  problema  técnico,  mediante  o  proceso  de
resolución de problemas tecnolóxicos.

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

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,  e  valorando  as
condicións do contorno de traballo.

TEB1.2.1.  Elabora  a  documentación  necesaria
para a planificación da construción do prototipo.

CCL
CMCCT
CD
CAA

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a
un  problema  técnico,  mediante  o  proceso  de
resolución de problemas tecnolóxicos. 

CMCCT
CAA
CSIEE

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable
e respectuoso.

CAA
CSC
CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

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.

CMCCT
CAA

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: modelado 3D

CCL
CMCCT
CD
CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

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: plásticos, materiais de construción e
textiles

CCL
CMCCT
CAA

Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control

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

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

CCL
CMCCT

B4.2 Identificar tipos, compoñentes básicos
e simboloxía de circuítos eléctricos.

TEB 4.2.1  Relacionar  compoñentes  básicos  dun
circuito eléctrico co seu símbolo

CMCCT
CAA

TEB  4.2.2  Identificar  os  tipos  de  compoñentes
básicos dun circuito eléctrico.

CMCCT
CAA
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Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación

B5.1.  Distinguir  as  partes  operativas  dun
equipamento informático.

TEB5.1.1.  Identifica  as  partes  principais  dun
computador.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

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.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

TEB5.2.2. Identifica e evita situacións de risco. CMCCT
CD
CAA
CSC

B5.3.  Utilizar  un  equipamento  informático
para  elaborar  e  comunicar  proxectos
técnicos.

TEB5.3.1. Manexa programas e software básicos. CMCCT
CD
CAA

TEB5.3.2.  Utiliza  adecuadamente  equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos. 

CMCCT
CD
CAA

TEB5.3.3.  Elabora,  presenta e difunde proxectos
técnicos con equipamentos informáticos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación será continua e personalizada, observando e 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 no portafolio dixital Agueiro nas que se terá en conta 
puntualidade, organización e calidade das entregas. 

Cualificación
final

Procedementos para obter a cualificación de final de curso:
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, calidade, 
organización e puntualidade 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 

O alumnado que non supere a materia no mes de xullo deberá 
entregar no mes de setembro unha serie de traballos semellantes 
aos elaborados no terceiro trimestre como actividades de 
recuperación, repaso, reforzo.
Opcionalmente, e se as condicións o permiten, o alumnado terá 
dereito a realizar unha proba obxectiva sobre os contidos 
desenvolvidos no 1º e 2º trimestre antes do remate das clases 
presenciais.

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

Deséñanse actividades e pequenos proxectos que integren:
1. Recuperación, repaso, e/ou reforzo dos estándares traballados
na 1ª e 2ª avaliación, priorizando: 
2. Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias para todo o alumnado.
3. Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten 
necesarias ao alumnado que superou a 1ª e 2ª avaliación.
As actividades serán globalizadoras, de modo que se traballen 
simultaneamente diferentes estándares correspondentes a 
diferentes bloques de contido.
As propostas de traballo terán en conta dúas cuestións 
específicas relativas ao seu caracter “non presencial”:
1. Necesidade dunha mínima intervención docente e polo tanto 
maior autonomía do alumnado.
2. A adaptación dende o punto de vista procedimental, de rutinas 
propias de taller ao entorno doméstico coas limitacións que isto 
supón, pero tamén coas posibilidades que aporta.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade:

Os diferentes proxectos e actividades propostas terán un 
seguimento semanal na plataforma dixital Agueiro.
Aportarase semanalmente recursos, materiais de apoio para o 
desenvolvemento das actividades e instrucións concretas sobre 
os traballos e evidencias de traballo que o alumnado deberá 
incorporar no seu portafolio dixital na plataforma habitual de 
traballo Agueiro.
Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a 
través das menxases de Agueiro e do correo electrónico coa 
finalidade de dar resposta as súas dúbidas e comentarios e para 
favorecer un seguimento o máis personalizado posible das súas 
evolucións e realizarase videoconferencia no caso de demanda 
do alumnado.
Alumnado sen conectividade:

As tarefas, actividades e os materiais necesarios para realizar os 
traballos serán enviados á dirección do centro por correo 
electrónico que os fará chegar ao alumnado en formato papel, e 
que a súa vez escaneará e enviará ao profesor os traballos unha 
vez realizados.
O seguimento deste traballo terá unha periodicidade semanal. 
Manteranse comunicación co alumnado a través das titorías, coa 
finalidade de dar resposta as súas dúbidas e comentarios e para 
favorecer un seguimento o máis personalizado posible das súas 
evolucións.
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Materiais e recursos

Específicos para cada proxecto ou actividade: Páxinas web, 
vídeos, titoriais, recursos interactivos e outros documentos de 
acceso en liña.
O acceso aos recursos xestionarase dende o portafolio dixital 
Agueiro xunto ás presentacións das propostas de traballo 
guiadas, e o plan de traballo semanal.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informarase ao alumnado e familias nas plataformas habituais de 
comunicación da publicación na sección do departamento da páxina 
web do centro.

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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