
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 

CURSO: 1º BACHARELATO 
MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 
DATA: 8.5.2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
10 

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 1º BACH 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 
10 

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 1º BACH 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
 

  

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 10 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

BLOQUE 4: RECURSOS ENERXÉTICOS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

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. 

• Describir as formas de enerxía non renovables baseadas en 
combustibles fósiles: carbón, petróleo. 

• Describir as reaccións nucleares: fisión e fusión. 

• Explicar o impacto ambiental derivado da produción das distintas 
formas de enerxía non renovables: efecto invernadoiro e choiva 
ácida. 

• Describir as principais formas de enerxía renovables: 
hidroeléctrica, solar, eólica e biomasa. 

• Explicar o funcionamento das centrais térmicas convencionais, 
nucleares, hidroeléctricas, solares e eólicas. 

• Coñecer os mecanismos, reaccións e aparellos que permiten a 
transformación dunha forma de enerxía noutra. 

• Resolver exercicios de cálculos de enerxía (renovable ou non 
renovable) e outras magnitudes  das distintas formas de 
produción con manexo axeitado das unidades de ditas 
magnitudes. 

CMMCT 
CCL 
CSC 
CAA 
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BLOQUE 3: MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN 

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 e coas modificacións que 
se poidan producir. 

• Describir as propiedades mecánicas dos materiais. 

• Describir os esforzos físicos aos que se poden someter os 
materiais. 

• Coñecer os ensaios básicos de materiais: tracción, fatiga, dureza, 
resiliencia. 

• Explicar os procesos de obtención de metais ferrosos e as súas 
aliaxes -aceiro e fundicións-.  

• Coñecer os procesos de moldeado para a obtención de produtos 
fabricados con aceiro. 

• Clasificar os produtos ferrosos en función do seu contido en 
carbono: aceiro e fundicións. 

• Coñecer os distintos tipos de aceiro. 

• Coñecer os distintos tipos de fundición. 

• Clasificar os metais non ferrosos según o seu peso específico: 
pesados, lixeiros e ultralixeiros. 

• Explicar as características fundamentais e as principais aliaxes dos 
metais non ferrosos pesados: estaño, cobre, cinc, chumbo, cromo, 
níquel. 

• Explicar as características fundamentais e as principais aliaxes dos 
metais non ferrosos lixeiros: aluminio, titanio 

• Explicar as características fundamentais e as principais aliaxes dos 
metais non ferrosos ultralixeiros: magnesio. 

• Coñecer a materia prima dos plásticos: materia básica, cargas, 
aditivos e catalizadores. 

• Describir as propiedades xerais dos plásticos. 

CMCCT   
CD   
CCL 
CA 
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• Explicar o proceso de polimerización: poliadición e 
policondensación. 

• Clasificar os plásticos según o seu comportamento fronte o calor e 
as súas propiedades mecánicas: termoplásticos, termoestables e 
elastómeros. 

• Explicar o comportamento dos plásticos anteriores según a súa 
estrutura interna. 

• Explicar as técnicas de conformación de plásticos: extrusión, 
inxección, compresión, soprado, baleiro, calandrado. 

• Diferenciar entre plásticos compostos e laminados. 

• Clasificar as fibras téxtiles según a súa orixe. 

• Recoñecer as fibras sintéticas en obxetos de uso cotidiano. 

• Describir as partes dun tronco dunha árbore. 

• Distinguir os principais compoñentes de madeira. 

• Clasificar as madeiras según as súas propiedades: brandas e duras. 

• Identificar as etapas de obtención da madeira. 

• Coñecer as características dos principais derivados da madeira: 
taboleiros e papel. 

• Identificar os compoñentes do vidrio. 

• Identificar os compoñentes dos aglutinantes empregados na 
construcción: cemento, formigón, formigón armado. 
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B3.2. Relacionar produtos tecnolóxicos actuais ou 
novos cos materiais que posibilitan a súa produción, 
asociando as súas características cos produtos 
fabricados, utilizando exemplos concretos. 

• Describir as principais características dos nanomateriais e o 
grafeno. 

CMCCT   
CD   
CCL 
CA 

 
 
 

BLOQUE 2. MÁQUINAS E SISTEMAS 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe mínimo Competencias clave 

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

• Describir  físicamente e explicar o funcionamento dos elementos 
mecánicos transmisores e transformadores do movemento.  

• Describir os elementos auxiliares básicos 

CL 
CAA 

B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de 

circuítos eléctricoelectrónicos, pneumáticos ou 

hidráulicos que dan solución a problemas técnicos, 

con axuda de programas de deseño asistido, e 

calcular os parámetros característicos destes.   

 

• Calcular os parámetros básicos dos sistemas de transmisións do 

movemento. 

• Calcular os parámetros básicos do volante de inercia.  

• Calcular parámetros básicos eléctricos.  

• Calcular os parámetros básicos de neumática e hidráulica.  

 

CMCCT   
CAA   

B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando os seus esquemas, 
utilizando os aparellos e os equipamentos de medida 
adecuados, interpretando e valorando os resultados 
obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha simulación 
física destes. 

• Interpretar o funcionamento de sistemas neumáticos  a partires 
dos esquemas dos mesmos.  

• Realizar esquemas neumáticos a partires dunhas especificacións 
dadas.   

CMCCT   
CAA 
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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.) 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020 

PÁXINA 8 DE 10 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
 

  

 

 
  

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 

Criterios de avaliación: 
Se considerará a materia pendente superada se o alumno acada a consecución do 50 % dos estándares mínimos 
especificados nesta adaptación da programación.  
 
 
 

Criterios de cualificación:  
Realizarase a media aritmética das notas das tarefas realizadas ao longo de todo o curso para o cáculo da cualificación 
final. Considerarase que o alumno superou a materia se esta cualificación final é igual ou superior a 5. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Revisión e análise das actividades realizadas polo alumno ao longo do curso (en papel nos dous primeiro trimestres e 
en formato dixital no terceiro trimestre) 
Debates sobre as actividades realizadas (de forma presencial nos dous primeiros trimestres e telemáticamente no 
terceiro trimestre) para comprobar os obxetivos acadados polo alumno. 
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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. 


