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

1ª AVALIACIÓN

B1.1. Analizar os tipos e as aplicacións dos robots identificando os 
problemas que resolven.

ROB1.1.1. Identifica aplicacións dos robots e describe a forma
na que resolven os problemas para os que se deseñaron.

CCL, CMCCT, CSC

ROB1.1.2. Identifica os principais tipos de robots e describe as
súas aplicacións.

CCL,  CMCCT,
CSC, CCEC

B1.2. Describir a estrutura e o funcionamento dos robots. ROB1.2.1. Identifica as partes dun sistema robótico e describe
a súa función no conxunto.

CCL, CMCCT

ROB1.2.2. Explica o funcionamento dos sensores e actuadores
máis habituais.

CCL, CMCCT

2ª AVALIACIÓN

B2.1. Realizar montaxes de circuítos que funcionen como sensores 
e actuadores dun sistema de control.

ROB2.1.1. Identifica as características técnicas do controlador 
utilizado e os portos de comunicación.

CMCCT

ROB2.1.2. Conecta sensores e actuadores coa unidade de 
control.

CMCCT

B2.3. Diagramas de fluxo. Simboloxía.
B2.4. Técnicas de análise de problemas mediante diagramas de 
fluxo.

ROB2.2.1.  Elabora  algoritmos  que resolven  problemas utili-
zando diagramas de fluxo.

CMCCT, CD, CAA

ROB2.2.2. Analiza diagramas de fluxo e interpreta as instru-
cións que describen.

CCL, CMCCT, CD

B2.3. Realiza programas que controlan o comportamento de ROB2.3.1. Deseña programas con estruturas de control, de CMCCT, CD, CAA
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dispositivos ou sistemas robóticos. almacenamento de datos e funcións.

ROB2.3.2. Realiza programas que controlan as saídas en 
función das entradas de acordo coas condicións establecidas.

CMCCT, CD, CAA

ROB2.3.3. Programa unidades de control para controlar 
dispositivos ou sistemas robóticos.

CMCCT,  CD,
CAA, CSIEE

AMPLIACIÓN

B3.1.  Realizar  o  deseño  estrutural,  mecánico  e  electrónico  dun
sistema robótico mediante o proceso de resolución de problemas
tecnolóxicos.

ROB3.1.1.  Deseña  e  planifica  a  construción  dun  sistema
robótico que resolva un problema determinado.

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

Avaliación

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas neste
último trimestre. 

- Terase en conta tanto a interacción co profesorado como o resultado das
distintas probas. 

Instrumentos: 
- Probas escritas no ordenador.
-  Probas  telemáticas realizadas polo alumnado dende a aula virtual:  tests,
cuestionarios, … relacionados cos estándares mencionados no apartado 1.
-Emprego de plataformas para a planificación e realización dalgún proxecto
como “tinkercad.circuits”, ...

-  Participación  e  interacción  co  profesorado:  consulta  de  dúbidas,
visualización  do  material  que  se  lles  envía,  participación  nas
videoconferencias se fose necesario. 

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
Non  existe  alumnado  nestas  condicións  xa  que  todos  eles/elas  teñen
superadas a 1ª e 2ª avaliación.

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 se sexa posible a realización dunha proba presencial, ésta terá 
un peso do 70% na cualificación da materia pendente mentres que os 
boletín 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 -Lectura comprensiva de apuntes e exercicios resoltos relativos aos 
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estándares de aprendizaxe imprescindibles indicados no apartado 1 
deste documento. 
- Boletíns de exercicios de distintos tipos que permiten reforzar e 
ampliar a consecución de ditos estándares.
- Test de contidos, cuestionarios de diversa índole realizadas na aula 
virtual do centro e relacionados cos estándares imprescindibles e as 
súas competencias básicas asociadas
- Uso de ferramentas online que axuden a acadar tanto os estándares 
considerados imprescindibles como as competencias básicas 
relacionados con eles.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

1. Todo o alumnado ten conectividade.
2. O alumnado dispón dos contidos dos estándares de 

aprendizaxe no que imos traballar neste trimestre na páxina 
web do centro. Sobre eses contidos teñen que realizar distintos
tipos de probas. As dúbidas que lles xurden durante o traballo e
estudo semanal consúltanmas tanto por correo electrónico 
como a través da aula virtual do centro. 

3. 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 
reforzar aqueles apectos que impediron avanzar de nivel.

Materiais e recursos

Materiales que se poden consultar e tratar dende a aula virtual
do  centro  onde  se  van  engadindo  distinto  tipo  de  material:
descriptivo, test, cuestionarios, probas,… indicando instrucións
precisas de cómo levar a cabo a tarefa encomendada. 
Uso de material creado polo profesorado do departamento. 
Emprego  de  programas  de  simulación  de  circuitos  como
TinkerCAD. Circuits
Utilización de videoconferencias cando se considera necesario.
Emprego  do  correo  electrónico  para  as  comunicacións,
resolución de dúbidas, nalgúns casos, e remisión de tarefas se
fose necesario.

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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