
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B2.1. Analizar os bloques constitutivos de sistemas e/ou máquinas 
eléctricas, interpretando a súa interrelación, e describir os principais 
elementos que os compoñen, utilizando o vocabulario relacionado co 
tema. 

Identifica os compoñentes eléctricos básicos e comúns das máquinas: 
xeradores, condutores, receptores e elementos de control. 

B2.2. Realizar esquemas de circuítos eléctricos-electrónicos, que dan 
solución a problemas técnicos, con axuda de programas informáticos, e 
calcular os parámetros característicos destes.  

. 

Identifica os elementos eléctricos e electrónicos básicos. 
Emprega a simboloxía normalizada básica da electricidade. 
Resolve esquemas e circuítos típicos de electricidade. 
Deseña circuítos eléctricos con software axeitado. 
 

B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, 
interpretando os seus esquemas, utilizando os aparellos e os equipos 
de medida axeitados, interpretando e valorando os resultados obtidos, 
apoiándose na montaxe ou nunha simulación destes. 

Manexa o polímetro para medir magnitudes eléctricas básicas. 

B4.1. Analizar a importancia que os recursos enerxéticos teñen na 
sociedade actual, e describir as formas de produción de cada unha, así 
como as súas debilidades e fortalezas no desenvolvemento dunha 
sociedade sustentable. 

Explica os recursos para producir enerxía eléctrica. 
Explica os métodos de produción de enerxía eléctrica nas distintas centrais 
renovables e non renovables.  
Define a xeración de enerxía: alternadores. 
Describe a función dos transformadores no transporte de enerxía eléctrica. 
Valora o impacto ambiental das diferentes enerxías na produción de enerxía 
eléctrica, desde a extracción dos recursos ata a súa distribución e uso. 
Describe as vantaxes da diversificación das enerxías para a sociedade e o seu 
desenvolvemento. 
Debuxa o diagrama de bloques simplificado para cada central enerxética, 
desde a extracción da materia prima ata a distribución. 

B4.2. Realizar propostas de redución do consumo enerxético para 
vivendas . 

Calcula os consumos enerxéticos de aparellos eléctricos domésticos. 

B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos que dan solución a 
problemas técnicos e calcular os parámetros característicos. 

Identifica os mecanismos básicos. 
Emprega a simboloxía axeitada. 
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Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico. 
Interpreta e valora os resultados obtidos. 
 
 

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 coas modificacións que se poidan 
producir. 

Define enlaces moleculares: iónico, covalente e metálico. 
Define as diferentes estruturas cristalinas e a súa relación coas propiedades 
dos materiais. 
Describe os tratamentos térmicos  e termoquímicos. 
Describe os principais ensaios mecánicos para medir as propiedades dos 
materiais. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: IES DE SABÓN: 
CURSO: 1º BACHARELATO: 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDSTRIAL 1  
 

  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Análise das producións virtuais do alumnado a través da aula virtual da asignatura 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374    
coa que se ven traballando desde o primeiro trimestre. 
Probas obxectivas. 

Instrumentos: 

• O caderno de traballo virtual, no que se refire á resolución de cuestións e á 
organización de información. (50% da cualificación) 

A nota das actividades de clase obterase segundo n.3=5 sendo n o número de 
actividades. (Considerando que: Mellorable=2 apto=4 satisfactorio=6)  

• Cuestionarios. (cualificables de 0 a 10) (50% da cualificación) 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
  
A cualificación final do curso será a media aritmética da 1º e 2º avaliación obtida de XADE, 
maiorada nun 25% segundo o traballo realizado na aula virtual a partir do 14 de abril. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro realizarase a través dun cuestionario a realizar na 
plataforma MOODLE. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non procede, non hai alumnado con materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
Non procede, non hai alumnado con materia pendente. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non procede, non hai alumando con materia pendente. 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

En relación ás tarefas establécense dous tipos: de reforzo e ampliación para todo o 
alumnado e de recuperación das avaliacións suspensas. 
1. As tarefas de reforzo en ampliación baséanse na análise de documentos e 

recursos multimedia para a elaboración de informes sobre a temática proposta. 
Así mesmo propóñense traballos colaborativos a través de foros na aula virtual para a 
construción de coñecemento colectivo. 
En momentos puntuais realizaranse cuestionarios on-line como contraste das 
aprendizaxes realizadas. 
2. As actividades de recuperación consisten na resolución de circuítos e problemas 

propostos. 
  

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

O 100% do alumnado ten conectividade e medios necesarios para realizar as tarefas. 
Cada semana, a través do “foro de novas” do curso da asignatura na aula virtual 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374   
danse instrucións para o traballo semanal, con ligazóns ás tarefas, documentos e 
recursos necesarios.  
A docente está dispoñible para consulta de dúbidas a través da mensaxería da propia 
aula virtual, do correo electrónico pilaranta.titoria@gmail.com e 
pilaranta@edu.xunta.gal en todo momento e do curso en GOOGLE CLASSROOM  
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5MjBa  
 no que o 100% do alumnado está matriculado. 
A metodoloxía que se segue é de traballo na rede partir da análise dos recursos 
aportados pola docente o alumnado ten que transformar a información e elaborar un 
produto multimedia (texto, glosario colaborativo, presentación...) que entregar 
virtualmente na tarefa correspondente. 
Puntualmente, en caso de necesitar aportar información relevante que non é fácil 
facelo por escrito a través da aula virtual ou que o alumnado solicite se realizan 
videoconferencias a través de Webex. 

Materiais e 
recursos 

Documentos e ligazóns achegadas a través da aula virtual (curso  Tarefas e foros no 
mesmo curso. 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374)  
Correo electrónico. 
GOOGLE CLASSROOM  https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5MjBa  
Videoconferencias a través de Webex 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374
mailto:pilaranta.titoria@gmail.com
mailto:pilaranta@edu.xunta.gal
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5MjBa
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374
https://classroom.google.com/u/0/c/NTM0NTE1Nzc5MjBa
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Comentaranse todas estas medidas nunha videoconferencia e se publicará o 
documento na aula virtual, preiva comunicación no foro de novas  
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374 

 Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro e no curso da asignatura na 
aula virtual . 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesdesabon/aulavirtual2/course/view.php?id=374

