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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

1ª AVALIACIÓN

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación 
dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un 
problema técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución 
de problemas tecnolóxicos.

CCL. CMCCT, CD,
CSIEE, CAA, CSC,
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.

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

CCL, CMCCT, CD,
CAA

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas 
aplicando criterios de normalización e escalas.

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas 
obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 
empregando criterios normalizados de acotación e escala.

CCL,  CMCCT,
CAA

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos.

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

CMCCT, CAA

2ª AVALIACIÓN

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na 
construción de obxectos tecnolóxicos.

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais 
de uso técnico.

CCL, CMCCT

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos cotiás.

CMCCT, CAA

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as 
estruturas.

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características 
propias que configuran os tipos de estruturas, apoiándose 
en información escrita.

CCL, CMCCT, CD
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TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa 
transmisión nos elementos que configuran a estrutura.

CMCCT, CAA

B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformación e 
transmisión de movementos en máquinas e sistemas.

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, 
como transforman e transmiten o movemento distintos 
mecanismos.

CCL, CMCCT

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as engrenaxes.

CMCCT

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran 
unha máquina ou un sistema desde o punto de vista 
estrutural e mecánico.

CCL, CMCCT

AMPLIACIÓN PARA ALUMNADO XA APROBADO

B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía 
adecuada e montalos con operadores elementais.

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos 
empregando lámpadas, zoadores, motores, baterías e 
conectadores.

CMCCT,   CAA,
CSIEE

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía adecuada, e experimenta 
cos elementos que o configuran.

CMCCT,  CD,
CAA, CSIEE
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
O/A alumno/a pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas 
neste último trimestre. 
Para elo terase en conta as destrezas acadadas coa corrección das tarefas 
realizados polo alumnos/as e mediante probas telemáticas de nivel.

Instrumentos: 
- Probas escritas no ordenador.
- Probas telemáticas realizadas polo alumnado dende a aula virtual: tests, 
cuestionarios, … relacionados cos estándares mencionados no apartado 1.
- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 
visualización do material que se lles envía, participación nas 
videoconferencias. 

Cualificación final

2.1 -ALUMNADO QUE PARTE COA 1ª E 2ª AVALIACIÓN APROBADAS
A media das avaliacións presenciais poderase mellorar (nunca empeorar) coa
media  obtida  na realización  de  probas  de  nivel  e/ou  tarefas  de  reforzo  e
ampliación  realizadas durante o período do 3º trimestre (NOTA C).
O cálculo da nota da avaliación ordinaria será:

Nota final=((1ªav+2ªav)/2) + 20%(NOTA C)

2.2 -ALUMNADO QUE PARTE COA 1ª E/OU 2ª AVALIACIÓN SUSPENSA
Cada unha das avaliacións suspensas poderase recuperar calculando a media
das tarefas e probas de nivel correspondentes aos mínimos imprescindibles
indicados no apartado 1 deste documento (NOTA R=recuperación de aval.
suspensas).
Cálculo da nota da avaliación ordinaria :

• Se a nota R é menor de 5   usarase a maior entre R e a nota presencial
para o cálculo da nota media final.

Nota final=((1ªav+2ªav)/2)
• Se a  nota  R  é  igual  ou superior  que 5   a  nota  que  se  usará  nesa

avaliación  recuperada para  o  cálculo  da  avaliación  ordinaria  será  5
salvo no caso seguinte:

Se a nota R é igual ou superior a 5 e ademais o alumno/a obtase
por traballar nas actividades de reforzo e ampliación obterá unha
nota media por estas actividades (NOTA C) .
O cálculo da nota da avaliación ordinaria será:

Nota final=((1ªav+2ªav)/2) + 20%(NOTA C)
Tendo  presente  que  a  nota  das  avaliacións  recuperadas  para
efectuar o cálculo é un 5.
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Proba
extraordinaria de

setembro 

Realizarase unha proba presencial (se é posible) ou telemática que abarque 
os mínimos imprescindibles que constan no apartado 1 do presente 
documento.

Avaliación de
materia

pendentes

Tanto na convocatoria ordinaria como na extraordinaria farase a avaliación 
da seguinte maneira:
-No caso de sexa posible a realización dunha proba presencial, ésta terá un 
peso do 70% na cualificación da materia pendente mentres que os boletíns 
de exercicios realizados polo alumnado, terá un peso do 30%. 
-No caso de non fose posible a realización da proba presencial, ditos boletíns
terá un peso do 100%. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

1. Lectura comprensiva de apuntes  e  de conceptos relativos aos estándares 
de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste documento.
2. Boletíns de exercicios que permiten reforzar e ampliar a consecución de 
ditos estándares.
3.Test e cuestionarios de diversa índole relacionados cos estándares 
imprescindibles e as súas competencias básicas asociadas
4. Uso de ferramentas online que axuden a acadar tanto os estándares 
considerados imprescindibles como as competencias básicas relacionados 
con eles.
5. Realización de probas de nivel telemáticas para comprobar o nivel de 
asimilación e afondamento no traballo realizado.  

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

1. Todo o alumnado ten conectividade.
2. O alumnado dispón dos contidos (teoría e exercicios resoltos) 

dos estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste 
trimestre. Sobre eses contidos teñen que realizar distintos tipos
de probas.  

3. As dúbidas que lles xurden durante o traballo e estudo semanal
consúltanmas diariamente tanto por correo electrónico como a
través da aula virtual do centro. 

4. Unha vez por semana conéctome co alumnado por 
videoconferencia (webex para facer un seguimento das 
dificultades atopadas para o seguimento dos apuntes e dos 
exercicios, carga de traballo… e concretar posibles 
videoconferencias individuais ou de pequeño grupo con quen o
necesite) 

5. O  alumnado  que  supera  unha  proba,  pasa  á  seguinte.  O
alumnado  que  non  a  supera,  volve  a  traballar  os  mesmos
estándares non superados ata que supere dito nivel. Con este
alumnado  céntrome  especialmente  para  aclarar  dúbidas  e
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reforzar aqueles apectos que impediron avanzar de nivel. 

Materiais e recursos

• Correo electrónico corporativo do instituto
• Sitio web do departamento.
• A  plataforma  de  videoconferencia  Cisco  webex  (no  caso  de  ser

preciso para algunha explicación máis detallada)
• Mensaxaría de Abalar (para contactar con algún alumno/a que non

responda ao correo).
• Aula virtual do centro.
• Libro de texto.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Este documento estará dispoñible para o alumnado e as familias na páxina web do 
centro e o profesor remitirá por correo electrónico a todos os alumnos do grupo.
Tamén se informará ao alumnado e familias de calquera dúbida ou aclaración que 
poidan ter con respecto ao indicado no presente documento.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro dentro da sección do 
departamento de Tecnoloxía.
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