
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a 
creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a 
súa comercialización, investigar a súa influencia na 
sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto 
da súa utilidade como do seu posible impacto social. 

• Identificar as fases do proceso tecnolóxico. 

• Deseñar e planificar un prototipo e maqueta. 

• Realizar a análise tecnolóxica dun obxeto sinxelo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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. 

• Realizar os documentos técnicos básicos asociados á 
planificación da construción dun prototipo deseñado: 
bosquexo, croquis, planos, lista de materiais, lista de 
ferramentas, orzamento, procedemento de fabricación. 

• Construir un prototipo ou maqueta empregando materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas. 

• Identificar os equipos de protección e sinais de seguridade 
básica no traballo. 

• Distribuir tarefas e responsabilidades, cooperación, respeto 
e traballo en equipo. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC 
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

• Interpretar e realizar esbozos e bosquexos, en perspectiva 
cabaleira ou isométrica, de obxetos sinxelos. 

• Manexar as normas básicas da acotación. 

• Identificar e manexar os distintos tipos de escalas 

CMCCT 
CAA 

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as 
fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización. 

 

• Elaborar a documentación técnica que acompaña a 
fabricación dun obxeto: orzamento, memoria técnica, 
planos, listaxe de materiais, listaxe de máquinas e 
ferramentas, tempos de fabricación. 

• Manexar aplicacións informáticas de deseño. 

CMCCT 
CAA 
CD 
CCL 
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BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados 
na construción de obxectos tecnolóxicos, 
recoñecendo a súa estrutura interna, en relación coas 
propiedades que presentan esas modificacións que se 
poidan producir. 

• Identificar as propiedades mecánicas principais dos materiais. 

• Coñecer as propiedades básicas dos plásticos. 

• Identificar, describir e clasificar os plásticos máis empregados 
na vida diaria: termoplásticos, termoestables e elastómeros. 

• Describir as técnicas básicas de conformación de plásticos: 
extrusion, inxección, soprado, vacío 

• Coñecer e empregar as técnicas que permiten reducir o 
impacto medioambiental do uso de plásticos: reducir, 
reutilizar e reciclar. 

• Identificar, describir e clasificar,según a súa utilización, os 
materiais pétreos máis empregados na construción. 

• Identificar, describir e clasificar, según a súa composición, os 
materiais aglutinantes máis empregados na construción. 

• Identificar, describir e clasificar, según a súa composición, os 
materiais cerámicos máis empregados na construción. 

• Identificar e clasificar as fibras téxtiles de prendas propias. 
  

CCL 
CAA 
CSC 
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BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS. ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa 
capacidade de conversión noutras manifestacións 
enerxéticas. 

• Explicar os efectos da corrente eléctrica: luz, calor, movemento 
e electromagnetismo. 

• Aplicar correctamente a lei de Joule 
 

CCL   
CMCCT   

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e 
obter as magnitudes eléctricas básicas. 

• Coñecer o circuito eléctrico: elementos, funcionamento e 
simboloxía. 

• Cálculo das magnitudes eléctricas básicas: Lei de Ohm. 

• Cálculo da potencia e enerxía eléctrica de aparatos 
electrodomésticos. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

 

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN   

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 
de información. 

• Utilizar os sistemas de intercambio de información 
empregando medidas de seguridade básicas. 

CMCCT    
CD    
CAA    
CSC 

B5.3. Utilizar un equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos técnicos. 

• Utilizar os equipamentos informáticos con autonomía 

CMCCT    
CD    
CAA    
CSC 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Intercambios orais ou escritos cos alumnos e alumnas a través da aula virtual, correo electrónico e vídeoconferencias. 
Análise das producións dos alumnos e alumnas. 
Valoracións por escrito 
Probas específicas 
Revisión de tarefas 

Instrumentos: 
Recollida de actividades 
Probas específicas 
Exposicións orais e debates 
Traballos de investigación 
Rexistro persoal 

Cualificación final 

   Distínguense os seguintes casos: 

• Se o alumno/a ten aprobados os 1º e 2º trimestre: realizarase a media aritmética das notas do 1º, 2º e 3º 
trimestre e compararase coa media aritmética das notas da 1º e 2º trimestre. A cualificación final será a nota 
máis alta. 

• Se o alumno/a ten suspensos o 1º e/ou 2º trimestre, poderanse recuperar ao longo do 3º trimestre cos 
instrumentos descritos. Se o alumno/a recupera os dous primeiros trimestres aplicaráselle o procedemento 
descrito no parágrafo anterior para o cálculo da cualificación final. Se o alumno/a non recupera os dous 
primeiros trimestres  a cualificación final obterase realizando  a media aritmética das notas máis altas do 1º e 
2º trimestre. 

(Considérase que un trimestre está superado se se acada unha cualificación igual ou superior a 5.) 
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Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba presencial ou online dos contidos traballados na 1ª e 2ª  avaliación, atendendo á consecución de estándares 
mínimos expostos na presente documentación. 

Alumnado de materia 
pendente 

Non hai alumnado con esta materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
  Actividades de repaso, reforzo e recuperación dos contidos da 1ª e 2ª      avaliación co obxetivo de que se 
acaden os estándares mínimos. 
  Actividades de ampliación de contidos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

A metodoloxía será activa e participativa, realizando un seguimento  personalizado ao alumnado a través da 
aula virtual do centro, do correo electrónico, a participación nas vídeoconferencias e na realización das 
actividades. 
A metodoloxía basearase nos pilares da “aula invertida” que lle permitirá ao alumnado traballar na casa 
mediante os recursos dixitais facilitados pola profesora. 
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as canles anteriormente citadas. 
Para o alumnado sen conectividade se achegará o material de traballo a través das canles de comunicación 
establecidas cos titores/as para que poidan traballar os contidos en papel. 

Materiais e recursos 

A través da aula virtual se exporán apuntamentos, actividades, vídeos, fotografías e outros recursos necesarios 
para acadar os estándares mínimos. 
Se proporcionará apoio e retroalimentación ao alumnado a través do servizo de mensaxería e foros da aula 
virtual e a través do correo electrónico. 
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Información ao alumnado: aula virtual, correo electrónico, vídeoconferencias. 
Información ás familias: a través da titoría.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


