
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
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 
Competencias 

clave 
Bloque 1: materiais 

B1.1. Identificar as características dos materiais 
para unha aplicación concreta, tendo en conta as 
súas propiedades intrínsecas e os factores 
técnicos relacionados coa súa estrutura interna, 
así como a posibilidade de empregar materiais 
non convencionais para o seu desenvolvemento, 
obtendo información por medio das tecnoloxías 
da información e da comunicación. 

Explicar os tipos de enlaces atómicos e moleculares. 

Explicar cales son e como se identifican as propiedades dos materiais en función da súa 

estrutura interna. Explicar os métodos de realización dos diferentes ensaios de medida das 

propiedades dos materiais, calculando o resultado en casos concretos. 

Interpretar e analizar o diagrama de equilibrio de distintos metais e aliaxes. 

Explicar as características básicas dos metais e aliaxes non férricas. 

Coñecer os principaistratamentos térmicos e termoquímicos que se empregan na industria 

metalúrxica actual. 

Explicar as características principais dos materiais cerámicos. 

Coñecer os distintos tipos de plásticos así como as súas técnicas de conformcaión. 

Coñecer e explicar os distintos tipos de residuos así como as técnicas de tratamento dos 
mesmos 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Bloque 2: Principios de máquinas 

B2.1. Definir e expor as condicións nominais 
dunha maquina ou unha instalación a partir das 
súas características de uso, presentándoas co 
soporte de medios informáticos. 

Explicar os parámetros básicos dunha  máquina. 

Deseñar, empregando un programa de deseño, unha máquina sinxela. 
Definir as características e as funcións dos elementos dunha máquina sinxela. 

Interpretar planos das máquinas vistas en clase. 

CCL 

CMCCT 

CD 
CAA 

B2.2. Describir as partes de motores térmicos e 
analizar os seus principios de funcionamento. 

Calcular o rendemento do motor térmico, a eficiencia da máquina frigorífica e da bomba de 
calor en función duns parámetros dados. 

Describir o ciclo termodinámico que rixe o funcionamento dun motor térmico. 

Explicar o funcionamentoe describir as partes  dun motor térmico 

CMMT 
CCL 
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Explicar os distintos tipos de motores térmicos,as súas características. 

Describir o ciclo termodinámico que rixe o funcionamento dunha máquina frigorífica. 

Explicar o funcionamentoe describir as partes  dunha máquina frigorífica. 

Explicar o funcionamento da bomba de calor. 

Bloque 3: Sistemas automáticos 

B3.2. Representar graficamente, mediante 
programas de deseño, a composición dunha 
máquina, dun circuíto ou dun sistema tecnolóxico 
concreto. 

Deseñar, mediante diagramas de bloques, sistemas de control para aplicaciones concretas. 
Describir a función de cada bloque.  

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

B3.3. Verificar o funcionamento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reais ou 
virtuais, interpretando esquemas e identificando 
os sinais de entrada e saída en cada bloque. 

Verificar mediante un simulador os sinais de entrada e saída dun sistema automático. 

CMCCT 

CD 

B3.4. Implementar fisicamente circuítos eléctricos 
ou pneumáticos a partir de planos ou esquemas 
de aplicacións características. 

Interpretar e analizar planos de circuitos eléctricos e pneumáticos. Deseñar circuitos 
pneumáticos que realicen as accións especificadas previamente. 

Montar circuitos pneumáticos a partir dun esquema dado. 

 

CMCCT 

CAA 

Bloque 4: Circuítos e sistemas lóxicos 

B4.1. Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos 
automatismos de control, aplicando 
procedementos de simplificación de circuítos 
lóxicos. 

Coñecer as funcións e as operacións básicas na álxebra de Boole, así como os seus 
postulados, propiedades e teoremas. 

Obter a función lóxica a partires dunha táboa de verdade. 

Simplificar funcions lóxicas mediante o método de Karnaugh. 
Realizar deseños de circuitos lóxicos empregando portas lóxicas a partires de unhas 
especificación dadas. 
Deseñar circuitos lóxicos empregando circuitos combinacionales 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Bloque 5: Control e programación de sistemas automáticos 

B5.2. Analizar e realizar cronogramas de 
circuítos secuenciais, identificando a relación dos 

Simular sinais de circuitos secuenciais típicos. 
Debuxar cronogramas de circuitos secuenciais a partires dos seus esquemas. 

CMCCT 

CD 
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elementos entre si e visualizándoos graficamente 
mediante o equipamento máis axeitado ou 
programas de simulación. 
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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.) 

 

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 expoñerán 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. 


