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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN E COMPETENCIAS

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

COMPETENCIAS

B1: Proceso de
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos

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

Elabora un informe que recolle a 
información necesaria para construír un
obxecto.

• 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.

O obxecto construído da solución ao 
problema proposto.

• CMCCT
• CAA
• CSIEE

B4: Máquinas 
e sistemas: 
electricidade, 
electrónica e 
control

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

Coñece o consumo pantasma.
Coñece os efectos medioambientais 
derivados do malgaste enerxético.

• CCL
• CMCCT
• CD

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

Calcula as magnitudes eléctricas 
básicas en circuítos de corrente 
continua en serie e paralelo con varias 
resistencias empregando a lei de Ohm

• CMCCT

TEB4.4.1. Elabora un 
programa informático que 
xestione o funcionamento 
dun sistema de control.

Elabora con software de programación 
por bloques baseado en Scratch 
programas básicos de control con 
estruturas condicionais e secuenciais.

• CMCCT
• CD
• CAA
• CSIEE

B5: 
Tecnoloxías da
información e 
da 
comunicación

TEB5.2.1. Manexa espazos 
web, plataformas e outros 
sistemas de intercambio de 
información.

Manexa os espazos de intercambio de 
información de carácter educativo que 
se empregan na materia.

• CMCCT
• CD
• CAA
• CSIEE

TEB5.3.1. Instala e manexa 
programas e software 
básicos.

Instala e manexa software de 
programación por bloques baseado en 
Scratch.

Manexa software ofimático.

• CMCCT
• CD
• CAA

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

Coñece as medidas de seguridade 
relativas á preservación de datos de 
carácter persoal.

Coñece e aplica as normas de netiqueta
no uso do correo electrónico.

Organiza sistemas de arquivos no 
portafolios dixital.

• CMCCT
• CD
• CAA
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

BLOQUE
ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE
 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

B1: Proceso de
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos

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

Elaboración dun informe coas instrucións necesarias para
construír un obxecto.

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

Construción dun obxecto a partir do deseño realizado e 
da documentación técnica elaborada.

B4: Máquinas 
e sistemas: 
electricidade, 
electrónica e 
control

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

Realización dunha monografía de investigación sobre o 
consumo pantasma.

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

Realización de exercicios de repaso de cálculos de 
circuítos coa lei de Ohm.
Realización de exercicios de repaso de manexo do 
polímetro e cálculo de resistencias.

TEB4.4.1. Elabora un programa
informático que xestione o 
funcionamento dun sistema de 
control.

Realización de programas de control empregando un 
software de programación por bloques baseado en 
Scratch.

B5: 
Tecnoloxías da
información e 
da 
comunicación

TEB5.2.1. Manexa espazos 
web, plataformas e outros 
sistemas de intercambio de 
información.

Utilización das diferentes plataformas educativas que se 
empregan na materia para o intercambio de información 
co alumnado.

TEB5.3.1. Instala e manexa 
programas e software básicos.

Manexo e instalación de software de programación por 
bloques baseado en Scratch.

Manexo de editor de texto para a elaboración dos 
informes.

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

Utilización do correo electrónico seguindo as normas de 
netiqueta.

Utilización e organización do portafolios dixital en 
Google Drive.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

CUALIFICACIÓN FINAL

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións da primeira e segunda avaliacións máis un 
máximo de 1 punto que se conseguirá de acordo aos seguintes indicadores do traballo realizado durante a 
suspensión das clases pola pandemia:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 6 IES DE CURTIS
3º ESO

TECNOLOXÍA



1. Elabora todos os traballos propostos con corrección: máximo 0,5 puntos

2. Entrega todos os traballos no prazo solicitado: máximo 0,25 puntos

3. Mantén todos os seus traballos arquivados no caderno dixital de forma organizada: 0,25 puntos

Posto que a cualificación final debe ser un número sen decimais, con carácter xeral cando a cualificación 
sexa inferior a 5 truncarase e cando sexa igual ou superior a cinco redondearase.

PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

A forma de avaliar ao alumnado na convocatoria extraordinaria de setembro consistirá na realización 
dunha proba escrita dos contidos relativos á primeira e segunda avaliacións. Para poder obter unha 
cualificación positiva na materia será necesario obter unha nota de 5 ou máis. Posto que esta cualificación 
debe ser un número sen decimais, con carácter xeral cando a cualificación sexa inferior a 5 truncarase e 
cando sexa igual ou superior a cinco redondearase

AVALIACIÓN MATERIA PENDENTE

A avaliación da materia pendente no período de suspensión das clases consistirá na realización de 
actividades de reforzo con data límite de entrega. O alumnado terá que entregar as actividades solicitadas 
con corrección dentro dos prazos solicitados. Se se cumpren ambos requisitos o alumnado superará a 
materia pendente. 

No caso de que as tarefas non sexan entregadas nos prazos requiridos e/ou non sexan entregadas con 
corrección, e o alumnado non supere a materia, irá á proba extraordinaria de setembro. 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
(RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO,

AMPLIACIÓN)

Actividades

Ampliación: Prácticas de programación cun software de programación por bloques 
baseado en Scratch.

Reforzo: Elaboración dun informe sobre consumo pantasma de electricidade.

Elaboración dun cuestionario sobre a pegada ecolóxica.

Elaboración dun proxecto de reciclaxe de plástico usado.

Repaso: Exercicios de cálculo de resistencias con código de cores, exercicios de 
colocación de polímetro para medir magnitudes eléctricas, exercicios de cálculo de 
magnitudes eléctricas en circuítos empregando a lei de Ohm.

Recuperación: Exercicios de nivel básico de cálculo de magnitudes eléctricas en 
circuítos empregando a lei de Ohm 

Metodoloxía 
Neste grupo hai varios alumnos desconectados, aos que se lles vaia a aplicar un plan de
recuperación do vínculo escolar. Todo o alumnado ten capacidade de conectividade e 
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dispón de correo electrónico. 

Cada dúas ou tres semanas o alumnado recibe a través do correo electrónico o traballo 
que debe realizar nese período de tempo. Os recursos necesarios para realizalos están 
dispoñibles nun portafolios da profesora en Google Drive ao que o alumnado ten 
acceso.

Cando o alumno vai realizando as actividades, vai arquivando o seu traballo no seu 
propio portafolios dixital. 

As correccións e aclaracións a dúbidas fanse con comentarios neses mesmos 
documentos.

As dúbidas resólvense ademais a través do correo electrónico.

Materiais e
recursos

Materiais de elaboración propia con enlaces a Internet.

Portafolios dixital en Google Drive.

Correo electrónico.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado será informado destes cambios na programación a través do correo 
electrónico. Asemade as familias que dispoñan de Abalar Móbil informaráselles a 
través da aplicación.

Este documento de adaptación da programación didáctica estará dispoñible ademais 
para o alumnado na carpeta compartida da profesora en Google Drive.

Publicidade 
O centro publicará na súa páxina Web o informe de adaptación da programación 
didáctica de cada materia.
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