
     

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20 

 

DEPARTAMENTO DE  TECNOLOXÍA 
 

 

 Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para 

o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de 

Tecnoloxía reuniuse de maneira telemática o día 29 de Abril de 2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do 

curso actual. 

 

MATERIA E CURSO: TECNOLOXÍA 2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 

• Representa mediante esbozos e empregando criterios normalizados de acotación e escala 

• Interpreta a información proporcionada a través dun esbozo ou un bosquexo 

• Representa obxectos e ideas a través de esbozos e bosquexos. 

• Coñece as propiedades xerais dos materiais de uso técnico. 

• Identifica os materiais con que están  fabricados distintos obxectos 

• Relaciona as ferramentas para traballar a madeira coa operación que realizan. 

• Describe as características propias dos metais 

• Recoñece os diferentes tipos de estrutura. 

• Identifica os esforzos dos elementos dunha estrutura. 

• Identifica distintos mecanismos de transmisión do movemento. 

• Calcula a relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como as poleas e os engrenaxes 

• Realiza cálculos de resistencias eléctricas  e das magnitudes básicas 

• Utiliza con soltura o equipamento informático. 

 

 



     

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

Competencia en comunicación lingüística 
A través de textos con actividades de resposta múltiple, trabállase de forma explicita os contidos de relacionados coa adquisición da competencia lectora. 
Competencia matemática 
Interpretación de esbozos para a construción dun obxecto, realizar cálculos do material necesario. 
Manexar correctamente as unidades de medida de diferentes magnitudes como masa, forza, velocidade e lonxitude. Resistencia, intensidade e tensión eléctrica. 
Despexar unha magnitude en fórmulas sinxelas (mecanismos e lei de Ohm) 
Tratamento da información e competencia dixital 
Ao longo de todo o curso, mais especialmente neste tercer trimestre, no que o alumnado debe acceder á información a través de diferentes medios (Aula virtual, 
libros electrónicos, correo electrónico, videoconferencias, etc) e adxuntar as suas tarefas en diferentes formatos (texto, pdf, imaxen, documentos compartidos, 
etc) 
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
Os tipos de estruturas e o seu comportamento ante os esforzos é un contido que desenvolve as destrezas necesarias para comprender mellor a realidade que 
rodea ao alumno. Ao longo da unidade se ejemplifican con numerosos elementos arquitectónicos. Así mesmo o coñecemento das propiedades das madeiras e os 
metais, o funcionamento das máquinas e mecanismos que nos rodean, e os principios dos circuitos eléctricos, contribúen a mellorar esta competencia no 
alumnado. 
Competencia social e cidadá 
Saber  interpretar un esbozo, unhas instrucións de montaxe dun obxecto, as propiedades dun material, as características das estruturas, o funcionamento das 
máquinas ou as aplicacións da electricidade fai que o alumno fórmese en habilidades propias da vida cotiá. 
Competencia para aprender a aprender 
Ao longo de todo o curso, mais especialmente nesta terceira avaliación co traballo a distancia, trabállanse habilidades, nas actividades ou no desenvolvemento, 
para que o alumno sexa capaz de continuar aprendendo de forma autónoma de acordo cos obxectivos de cada unidade. 
Autonomía e iniciativa persoal 
Adaptarse a un contorno tecnolóxico cambiante, como as videoconferencias ou os chat das aulas virtuales, que moitos deles descoñecen. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
1
: Seguimento e análise das producións e actitude dos alumnos: cadernos de clase e actividades propostas para a súa 

entrega.. Valorarase sobre todo o seu contido, que debe estar completo e correcto, pero tamén a presentación, a orde, a 
expresión escrita e a expresión gráfica 

                                                 
1
No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

Observación sistemática e seguimento directo das actividades que se realicen no taller. Poñerase atención tanto ao 
traballo individual (correcta utilización das ferramentas, orde, limpeza, cumprimento das normas de seguridade, constancia, 
interese por facer ben as cousas) coma ao traballo en equipo (participación no grupo, achega de ideas, respecto e tolerancia cara 
aos demais). 

Os proxectos que os alumnos presentan ao longo do curso permiten avaliar unha serie de aspectos: a súa estrutura, 
funcionamento, idoneidade dos materiais empregados, rematado, grao de dificultade, orixinalidade, gusto polo traballo ben feito, 
etc.Neste apartado sinalar que ainda que se traballa en grupo a nota será idividual para cada alumno, de tal xeito que un alumno 
poderá ter unha nota distinta á nota do proxecto do grupo cando non participara activamente no desenrolo do mesmo.Neste 
caso a súa nota será proporcional ó traballo realizado. 

Informe ou memoria presentada á finalización do proxecto. Avaliarase tanto o contido e os recursos gráficos empregados 
coma a presentación (orde, limpeza) e estruturación do documento. 

Probas escritas. Versarán sobre os contidos dunha unidade didáctica ou dun conxunto delas. 

 

TELEMÁTICA: Seguimento e análise das producións  dos alumnos: actividades propostas para a súa entrega ou realización, a través dos medios 
telemáticos ( libro electrónico, aula virtual,  correo electrónico,…). Neste apartado valorarase distintos aspectos (curiosidade, 
limpeza, entrega en prazo, participación nas videoconferencias, consulta de dúbidas relativas á materia no correo electrónico, etc)   
Probas realizadas telemáticamente sobre os contidos traballados 
 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Cualificación final da avaliación ordinaria 
  Será o resultado de aplicar o seguinte:   
-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   
- 20%  da media das actividades e exames, se os houbera, desta terceira avaliación.  
Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 
 
Recuperación para alumnado coa materia non superada na 2ª avaliación: 
60% da nota as tarefas realizadas (curiosidade, limpeza, entrega en prazo, participación nas videoconferencias, consulta de dúbidas relativas á materia no correo 
electrónico, etc) 
40% probas telemáticas. 

 



     

 

MATERIA E CURSO: TECNOLOXÍA 3º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 

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

- Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

- Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos 

- Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio 

- Explica os efectos da corrente eléctrica e a súa conversión 

- Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuitos eléctricos sinxelos 

- Deseña  circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, baterías,... 

- Coñece o principais compeñentes electrónicos e os identifica nun circuito 

- Deseña circuítos electrónicos básicos empregando diodos led, transistores, condensadores, resistencias, baterías,... 

- Identifica os principais elementos nun sistema de control e a súa función 

- Describe as características propias dos materiais de uso técnico (plásticos, téxtiles, pétreos e cerámicos) comparando as súas propiedades 

- Identifica as principais partes dun computador e a función de cada unha delas 

- Manexa programas e software básicos 

- Utiliza adecuadamente equipos informáticos e dispositivos electrónicos 

- Elabora traballos empregando equipamentos informáticos 

- Accede á Internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a localización de información, correo electrónico, envío de información de forma 

telemática, etc 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

- Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 



     

- Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. 

- Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades. 

- Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo responsa-

ble. 

Tratamento da información e competencia dixital 

- Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou gráfico. 

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. 

Comunicación lingüística 

- Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos. 

- Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos. 

Social e cidadá  

- Preparar futuros/as cidadáns/ás para a participación activa na toma fundamentada de decisións. 

- Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender os cambios económicos que propiciaron a evolución social. 

- Desenvolver habilidades para as relacións humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma de decisións baixo unha actitude de res-

pecto e tolerancia. 

Aprender a aprender 

- Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a obtención, a análise e a selección de información útil. 

Autonomía e identidade persoal 

- Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, valorando as distintas alternativas e prevendo as consecuencias. 

- Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica. 

Matemática 

- Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar fenómenos, moi especialmente a medición,  a interpretación de gráficos, os cálculos 

básicos de magnitudes físicas... 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
2
: Seguimento e análise das producións e actitude dos alumnos: cadernos de clase e actividades propostas para a súa 

entrega.. Valorarase sobre todo o seu contido, que debe estar completo e correcto, pero tamén a presentación, a orde, a expresión 

escrita e a expresión gráfica 

                                                 
2
No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

Observación sistemática e seguimento directo das actividades que se realicen no taller. Poñerase atención tanto ao 

traballo individual (correcta utilización das ferramentas, orde, limpeza, cumprimento das normas de seguridade, constancia, 

interese por facer ben as cousas) coma ao traballo en equipo (participación no grupo, achega de ideas, respecto e tolerancia cara 

aos demais). 

Os proxectos que os alumnos presentan ao longo do curso permiten avaliar unha serie de aspectos: a súa estrutura, 

funcionamento, idoneidade dos materiais empregados, rematado, grao de dificultade, orixinalidade, gusto polo traballo ben feito, 

etc.Neste apartado sinalar que ainda que se traballa en grupo a nota será idividual para cada alumno, de tal xeito que un alumno 

poderá ter unha nota distinta á nota do proxecto do grupo cando non participara activamente no desenrolo do mesmo.Neste caso a 

súa nota será proporcional ó traballo realizado. 

Informe ou memoria presentada á finalización do proxecto. Avaliarase tanto o contido e os recursos gráficos 

empregados coma a presentación (orde, limpeza) e estruturación do documento. 

Probas escritas. Versarán sobre os contidos dunha unidade didáctica ou dun conxunto delas.  

 

TELEMÁTICA:         Seguimento e análise das producións  dos alumnos: actividades propostas para a súa entrega, a través dos medios 

telemáticos ( aula virtual,  correo electrónico,…). Nesta actividades valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos 

traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo 

indicado, participación continua nas actividades, etc 

       Probas realizadas telemáticamente sobre os contidos traballados  

 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Cualificación das actividades e exames feitos a partir do 14 de Marzo :  

- 50% da nota dos exames online ou presenciais (si se puidese) . Primeiro farase a media de todos eles se houbera máis de un 

- 50% da nota das tarefas realizadas . (Primeiro farase a media de todas as actividades) 

 

Cualificación final :   Será o resultado de aplicar o seguinte:   

-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   

- 20%  da media das actividades e exames  feitos  nesta terceira avaliación. 

Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 



     

No caso do alumnado que teña que facer recuperacións, as valoracións desa parte serán: 
- 60% da nota as tarefas realizadas . Neste apartado valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa 
materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo indicado, participación continua nas actividades, etc 
- 40% probas telemáticas. 
 

 

 

MATERIA E CURSO: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º BACHARELATO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

- Describe as formas de producir enerxía, en relación co custo de produción, o impacto ambiental e a sustentabilidade. 

- Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de produción de enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas interrelación 

- Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do consumo, que un edificio estea certificado enerxeticamente. 

- Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas, partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. 

-     Elabora plans de redución de custos de consumo enerxético 

- Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais e as súas propiedades 

- Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.  

- Describe, apoiándose na información obtida en internet, materiais imprescindibles para a obtención de produtos tecnolóxicos relacionados coas tecnolo-

xías da información e da comunicación. 

- Coñece o impacto ambiental que poden producir a obtención de materiais 

- Describe a función dos bloques que constitúen unha máquina dada, explicando de forma clara e co vocabulario axeitado a súa contribución ao conxunto 

- Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico 

- Deseñar o esquema dun circuito eléctrico-electrónico, que dea resposta a unha necesidade determinada 

- Calcular os parámetros básicos de funcionamento dun circuíto eléctrico-electrónico a partir dun esquema dado. 

- Interpretar e valorar os resultados obtidos de circuítos eléctrico-electrónicos 

- Coñece os principais compoñentes dun circuito neumático ou hidráulico e a súa función  

- Deseña o esquema dun circuíto pneumático ou hidráulico que dea resposta a unha necesidade determinada 

- Interpretar e valorar os resultados obtidos de circuítos pneumáticos ou hidráulicos 

 



     

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 

Comunicación lingüística (CCL) 

- Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos. 

- Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

- Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar fenómenos, moi especialmente a medición,  a interpretación de gráficos, os cálculos 

básicos de magnitudes físicas... 

Competencia dixital (CD) 

- Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou gráfico. 

- Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. 

Aprender a aprender (CAA) 

- Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a obtención, a análise e a selección de información. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

- Preparar futuros/as cidadáns/ás para a participación activa na toma fundamentada de decisións. 

- Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender os cambios económicos que propiciaron a evolución social. 

- Desenvolver habilidades para as relacións humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma de decisións baixo unha actitude de res-

pecto e tolerancia. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

- Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, valorando as distintas alternativas e prevendo as consecuencias. 

- Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
3
: Seguimento e análise das producións e actitude dos alumnos: cadernos de clase e actividades propostas para a súa 

entrega.. Valorarase sobre todo o seu contido, que debe estar completo e correcto, pero tamén a presentación, a orde, a 

expresión escrita e a expresión gráfica 

                                                 
3
No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

Observación sistemática e seguimento directo das actividades que se realicen no taller. Poñerase atención tanto ao 

traballo individual (correcta utilización das ferramentas, orde, limpeza, cumprimento das normas de seguridade, constancia, 

interese por facer ben as cousas) coma ao traballo en equipo (participación no grupo, achega de ideas, respecto e tolerancia cara 

aos demais). 

Os proxectos que os alumnos presentan ao longo do curso permiten avaliar unha serie de aspectos: a súa estrutura, 

funcionamento, idoneidade dos materiais empregados, rematado, grao de dificultade, orixinalidade, gusto polo traballo ben 

feito, etc.Neste apartado sinalar que ainda que se traballa en grupo a nota será idividual para cada alumno, de tal xeito que un 

alumno poderá ter unha nota distinta á nota do proxecto do grupo cando non participara activamente no desenrolo do mesmo. 

Neste caso a súa nota será proporcional ó traballo realizado. 

Informe ou memoria presentada á finalización do proxecto. Avaliarase tanto o contido e os recursos gráficos empregados 

coma a presentación (orde, limpeza) e estruturación do documento. 

Probas escritas. Versarán sobre os contidos dunha unidade didáctica ou dun conxunto delas. 

 

TELEMÁTICA:           Seguimento e análise das producións  dos alumnos: actividades propostas para a súa entrega, a través dos medios 

telemáticos ( aula virtual,  correo electrónico,…) Nesta actividades valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos 

traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo 

indicado, participación continua nas actividades, etc 

          Probas realizadas telemáticamente sobre os contidos traballados  

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Cualificación das actividades e exames feitos a partir do 14 de Marzo :  

- 50% da nota dos exames online ou presenciais (si se puidese) . Primeiro farase a media de todos eles se houbera máis de un 

- 50% da nota das tarefas realizadas . (Primeiro farase a media de todas as actividades) 

Cualificación final :   Será o resultado de aplicar o seguinte:   

-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   

- 20%  da media das actividades e exames  feitos  nesta terceira avaliación 

Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 

Non hai ningún alumno/a que non superase a materia na segunda avaliación, por tanto, non precisan mecanismos de recuperación 



     

 

 

MATERIA E CURSO: TIC 4º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 
• Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal 

• Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre eles 

• Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección axeitados 

• Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións 

• Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes,fórmulas, gráficos, así como outras 

posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa 

• Elaborar contidos de vídeo e son  dixital e desenvolver capacidades para integralos en diversas producións 

• Interactúa con hábitos axeitados en entornas virtuais 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 
Comunicación lingüística 
Usar fontes de información e situacións de comunicación diversas para consolidar as destrezas lectoras. 

Tratamento da información e competencia dixital 
Integrar información, reelaborala e producir documentos que poidan ser difundidos en distintos formatos e por diferentes medios. 

Acceder á información desde múltiples dispositivos e localizacións para seleccionar datos relevantes coa fin de os relacionar cos coñecementos previos e xerar así 

bloques de compresión máis complexos. 

Social e cidadá 
Compartir ideas e opinións a través da participación en redes sociais. 

Acceder a servizos relacionados coa administración dixital nas súas diversas facetas. 

Aprender a aprender 



     

Acceder e interaccionar en contornos virtuais de aprendizaxe. 

Obter información, transformala en coñecemento propio e comunicar o aprendido aos demais. 

Autonomía e identidade persoal 
Adaptarse a un contorno tecnolóxico cambiante, como o uso das videoconferencias na aula, os chat da aula virtual, etc. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL4: Se valorarán as tarefas realizadas na aula polo alumnado 

TELEMÁTICA: Valoraránse as tarefas entregadas polo alumnado 

 
CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 

(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 
ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Cualificación final :   Será o resultado de aplicar o seguinte:   
-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   
- 20%  da media das actividades propostas  nesta terceira avaliación 
Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 
Non hai ningún alumno/a que non superase a materia na segunda avaliación, por tanto, non precisan mecanismos de recuperación. 
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No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

MATERIA E CURSO: TIC 1º BACHARELATO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 
- Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 

- Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da información 

- Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

- Realiza unha táboa comparativa dos sistemas operativos 

- Elabora informes de textos que integren texto e imaxes aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario 

- Elabora presentación que integren textos, imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que estea destinada 

- Coñece os tipos de redes atendendo a distintos aspectos 

- Realiza unha análise comparativa entre diferentes tipos de cableado utilizados en redes de datos. 

- Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía cableada e inalámbrica indicando as posibles vantaxes e incovenientes 

- Explica a funcionalidade dos diferentes elementos que permiten configurar redes locais de datos indicando as súas vantaxes e incovenientes principais 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

Comunicación lingüística 
 - Usar fontes de información e situacións de comunicación diversas para consolidar as destrezas lectoras. 
Coñecemento e interacción co mundo físico 
 - Obter información cualitativa e cuantitativa que axude a resolver problemas sobre o espazo físico. 

Tratamento da información e competencia dixital 
- Converterse en creador e difusor de coñecementos a través da comunicación con outros suxeitos conectados por medio de redes de información. 

- Acceder á información desde múltiples dispositivos e localizacións para seleccionar datos relevantes coa fin de os relacionar cos coñecementos previos e xerar 

así bloques de compresión máis complexos. 

- Integrar información, reelaborala e producir documentos que poidan ser difundidos en distintos formatos e por diferentes medios. Converterse en creador e 

difusor de coñecementos a través da comunicación con outros suxeitos conectados por medio de redes de información. 

- Acceder á información desde múltiples dispositivos e localizacións para seleccionar datos relevantes coa fin de os relacionar cos coñecementos previos e xerar 

así bloques de compresión máis complexos. 



     

Social e cidadá 
- Acceder en tempo real ás fontes de información que conforman a visión da sociedade. 

Cultural e artística 
- Acceder ás manifestacións culturais. 

- Expresarse mediante algúns códigos lingüísticos. 

Aprender a aprender 
- Obter información, transformala en coñecemento propio e comunicar o aprendido aos demais. 

Autonomía e identidade persoal 
- Adaptarse a un contorno tecnolóxico cambiante 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
5
:  

 Práctica e traballos no ordenador: Neste apartado terase en conta os seguintes aspectos:    
- Contido dos traballos. 
- Participar nas actividades realizadas na aula.  
- Realizar diariamente as tarefas propostas. 
- Realizar e presentar os traballos e tarefas propostos a tempo.  
- Ter unha actitude e un comportamento axeitado tanto individual como en grupo.  
- Respectar as normas de seguridade e  hixiene e de mantemento de todo o material das aulas de informática 
(hardware,software,mobiliario,etc). 
-  Na aula de informática o alumno deberá estar utilizando a aplicación indicada nese momento polo profesor e non poderá ter 
abertas nin utilizar outras aplicacións como xogos, chat, redes sociais,etc 

 

TELEMÁTICA:   
Realización de traballos telemáticamente: Neste apartado  valorarase ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, 
consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo indicado, 
participación continua nas actividades, etc 
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No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais. 



     

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

 

Será o resultado de aplicar a seguinte fórmula :   

-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   

-  20%  da media das actividades  feitas  nesta terceira avaliación 

Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións.  

Non hai ningún alumno/a que non superase a materia na segunda avaliación, por tanto, non precisan mecanismos de recuperación. 

 

 

MATERIA E CURSO: TIC 2º Bacharelato 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

• Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas concretos. 

• Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas condicións. 

• Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e describe as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan. 

• Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos de 

hardware de protección 

• Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

• Deseña páxinas e blogs con ferramentas específicas analizando as características fundamentais 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 



     

 

Comunicación lingüística 

Usar fontes de información e situacións de comunicación diversas para consolidar as destrezas lectoras. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Integrar información, reelaborala e producir documentos que poidan ser difundidos en distintos formatos e por diferentes medios. 

Acceder á información desde múltiples dispositivos e localizacións para seleccionar datos relevantes coa fin de os relacionar cos coñecementos previos e 

xerar así bloques de compresión máis complexos. 

Social e cidadá 
Compartir ideas e opinións a través da participación en redes sociais. 

Acceder a servizos relacionados coa administración dixital nas súas diversas facetas. 

Aprender a aprender 
Acceder e interaccionar en contornos virtuais de aprendizaxe. 

Obter información, transformala en coñecemento propio e comunicar o aprendido aos demais. 

Autonomía e identidade persoal 
Adaptarse a un contorno tecnolóxico cambiante, como o uso das videoconferencias na aula, os chat da aula virtual, etc. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
6
: Actividades realizadas na aula 

TELEMÁTICA: Actividades entregadas ou publicadas según as indicacións da profesora 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Empregaráse sempre a cualificación que máis beneficie ao alumno/a: ben o 100% da nota será a nota da  2ª avaliación, ou ben será 80% a media das 

duas avaliacións  e 20% a nota das tarefas entregadas na 3ª. 

Os alumnos que Non teñan superada a 2ª avaliación poderán recuperar a mesma realizando as tarefas que a profesora encomende mediante correo 

electrónico ou as tarefas que están na aula virtual publicadas para a 2ª avaliación, en todo caso deben de estar en comunicación coa profesora no correo 

iescanidotecnologiamaria@gmail.com 
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MATERIA E CURSO: MAQUETISMO 1º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 
- Realiza o modelo da maqueta a partires da escala de construcción 

- Aporta motivación individual para favorecer a consecución dos obxetivos 

- Fai una comprobación para resolver situacións que non sexan idóneas 

- Utiliza pezas de distintas formas e tamaño 

- Segue os pasos correctos cando se atopa con atrancos 

- Realiza o traballo en tempo axeitado e con bo nivel de acabado 

- Utiliza correctamente os elementos que interveñen na composición  

- Elabora pezas creativas demostrando sensibilidade artística no traballo  

- Compromiso co cumprimento das normas de seguridade, orde e limpeza  

- Realiza a montaxe dun modelo a partires dunhas instruccións previas  

- Realiza a montaxe dentro dun tempo determinado previamente e cun grado de calidade aceptable 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

 

1. Coñecemento e interacción co mundo físico 



     

-  Comprender e coñecer os procesos e sistemas no modalismo  

2. Social e cidadá 

-  Desenvolver habilidades humanas que favorezan a discusión de ideas e a toma de decisións baixo unha actitude de respeto e tolerancia  

3. Aprender a aprender 

-  Desenvolver estrategias de resolución de problemas mediante a obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un montaxe  

4. Autonomía e identidade persoal 

-  Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espirito de superación a a autonomía 

5. Tratamento da información e competencia dixital 

- Manexar a información e utilizar as tecnoloxías da información e comunicación 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
7
: Realizarase unha observación sistemática e un seguimento directo das actividades que se realicen na aula e no taller . Poñerase 

atención tanto ao traballo individual (correcta utilización das ferramentas, orde, limpeza, cumprimento das normas de segurida-

de, constancia, interese por facer ben as cousas) coma ao traballo en equipo (participación no grupo, achega de ideas, respecto e 

tolerancia cara aos demais). Tamén pódense realizar alguhas probas escritas sobre determinados contidos. 

 

TELEMÁTICA: Realizarase unha observación sistemática e un seguimento directo das actividades que se realicen a través dos medios 

telemáticos ( aula virtual,  correo electrónico,…). ,…). Nesta actividades valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos 

traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo 

indicado, participación continua nas actividades, etc. 

 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 
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Será o resultado de aplicar a seguinte fórmula :   

-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   

-  20%  da media das actividades  feitas  nesta terceira avaliación 

Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 

Para o alumnado que teña que facer actividades de recuperación farase a media destas actividades, sempre e cando beneficie ao alumnado. . Neste apartado 
valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das 
actividades no prazo indicado, participación continua nas actividades, etc 
 

 

MATERIA E CURSO: PROGRAMACIÓN 2º ESO 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de 

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

- Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. 

- Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. 

- Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións. 

- Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos 

- Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación 

- Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas 

- Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando variables e estruturas de almacenamento. 

- Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas 

- Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas condicións. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 



     

(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación, 

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.) 

- Comunicación lingüística (CCL) 
   A comunicación Lingüística desenvolverase nesta materia na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso, elabore programas e 
documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. 
- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
   Estas competencias  poden alcanzarse aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos, deseñando algoritmos e analizando o funcionamento de 
programas, ou mediante a análise e a valoración das repercusións da informática na sociedade. 
- Competencia dixital (CD) 
   Esta competencia, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presen-
tar datos ou para elaborar programas e utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.  
- Aprender a aprender (CAA) 
   Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da 
propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 
- Competencias sociais e cívicas (CSC) 
   Alcanzaranse nesta materia procurando que o alumnado  respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolve-
mento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
   Esta competencia conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas pro-
pias en programas. 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
   Esta competencia reflíctese na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

PRESENCIAL
8
:   A materia de Programación que se traballa dunha forma moi práctica permite facer un seguimento permanente do proceso de 

aprendizaxe dos alumnos/as, de tal maneira que a análise do traballo diario serve como instrumento de avaliación. Valoraranse 

os contidos e a entrega de traballos no tempo indicado. 

 

TELEMÁTICA: Realizarase unha observación sistemática e un seguimento directo das actividades que se realicen a través dos medios 
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telemáticos ( aula virtual,  correo electrónico,…). ,…). Nesta actividades valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos 

traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo 

indicado, participación continua nas actividades, etc 

 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA 
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou 

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.) 

Será o resultado de aplicar a seguinte fórmula :   

-  80 % de [(Nota 1ª avaliación +Nota 2ªavaliación)/2]   

-  20% da media das actividades  feitas  nesta terceira avaliación 

Esto aplicarase sempre e cando beneficie o alumnado. En caso contrario, farase a media das dúas primeiras avaliacións. 
Para o alumnado que teña que facer actividades de recuperación farase a media destas actividades, sempre e cando beneficie ao alumnado. Neste apartado 
valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a través do correo ou aula virtual, entrega das 
actividades no prazo indicado, participación continua nas actividades, etc 

 

 



     

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES 
 

MATERIA E CURSO: TECNOLOXÍA PENDENTE DE 3ºESO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser 

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de 

traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.) 

        Seguimento e análise das producións  dos alumnos: actividades propostas para a súa entrega, a través dos medios telemáticos ( aula virtual,  correo 

electrónico,…). Ao longo do curso, entregáronse actividades ao alumno que ten a materia pendente, pero estas non foron entregadas polo mesmo, Por este 

motivo durante este trimestre traballaranse todos os contidos co fin de recuperar a materia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Na actividades realizadas telemáticamente valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a 

través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo indicado, participación continua nas actividades, etc 

A cualificación final será a media das actividades feitas polo alumno. 

 

DATAS 

A data para a entrega das actividades será o 29 de Maio de 2020 

 

 

MATERIA E CURSO: TIC PENDENTE DE 1º BACHARELATO 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser 

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de 

traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.) 

        Seguimento e análise das producións  dos alumnos: actividades propostas para a súa entrega, a través dos medios telemáticos ( aula virtual,  correo 

electrónico,…). Ao longo do curso, tamén se entregaron  actividades ao alumno que ten a materia pendente 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

Na actividades realizadas telemáticamente valoraranse ademáis dos contidos, a orde e limpeza dos traballos, consultas de dúbidas relacionadas coa materia a 



     

través do correo ou aula virtual, entrega das actividades no prazo indicado, participación continua nas actividades, etc 

A cualificación final será a media das actividades feitas polo alumno. 

 

DATAS 

A data para a entrega das actividades será o 29 de Maio de 2020 

 

 

 

En Ferrol, a  4 de maio de 2020 

 
 

 

Xefe/a do Departamento 


