
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: Tecnoloxías da Información e Comunicación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

imprescindibles 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de 
información dixital con criterios de seguridade e uso 
responsable. 

• Buscar, intercambiar e publicar información en internet. 

• Aplicar medidas de seguridade ás situacións máis graves de risco. 

CD 

CAA 

CSIEE 
CSC 

B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. 
• Usar o ordenador, para realizar actividades, como ferramenta de 

adquisición e interpretación de datos. 

CMCCT  

CD 

CAA 

Bloque 2: Instalacións en vivendas 

B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións 
dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e a súa 
utilización. 

• Describir os elementos básicos da instalación eléctrica dunha 
vivenda: instalación de enlace (acometida, caixa xeral de 
protección, liña repartidora, contadores, derivacións individuais, 
cadro de mando e protección), instalación interior, toma de terra, 
conexión. 

• Describir os elementos básicos dunha instalación de auga potable: 
almacenamento, tratamento e transporte. Instalación de fontanería 
cos seus elementos. 

• Explicar o funcionamento dunha instalación de gas. 

• Explicar o funcionamento  dunha instalación de calefacción. 

• Explicar o funcionamento dunha instalación de aire acondicionado. 

CL 

EOE 

CA 

 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía 
axeitada. 

• Realizar deseños de instalación de vivendas sinxelas empregando 
simboloxía axeitada. 

• Interpretar e analizar deseños de instalación de vivendas sinxelas. 

• Deseñar, empregando software axeitado, a instalación para unha 
vivenda tipo tendo en conta criterios de eficiencia axeitados. 

• Montar unha instalación sinxela e analizar o seu funcionamento. 

• Sinalar as medidas fundamentais de redución de consumo 

CMCCT 

CAA 

CM 

CD 

CSC 

CSIEE 
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enerxético nunha vivenda. 

Bloque 3: Electrónica 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun 
circuíto electrónico e os seus compoñentes elementais. 

• Describir e analizar o funcionamento de circuítos electrónicos 
básicos. 

• Explicar as características e función dos compoñentes básicos: 
resistor, condensador, díodo e transistor 

CCL 

CMCCT 

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a 
práctica coa simboloxía normalizada. 

• Deseñar e analizar circuítos analóxicos básicos empregando un 
simulador por ordenador, empregando a simboloxía axeitada. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e 
aplicalos no proceso tecnolóxico. 

• Montar circuítos electrónicos básicos – analóxicos e dixitais – 
previamente deseñados. 

CMCCT 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de 
Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. 

• Coñecer os sistemas de numeración decimal, binario. 

• Realizar conversións de números entre os códigos anteriormente 
citados. 

• Describir as unidades básicas – bit, byte e múltiplos – de 
información dixital. 

• Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole: 
postulados, leis e teoremas  

• Obter a función lóxica a partires dun sistema dixital especificado 
empregando a táboa de verdade e minimizar a mesma por método 
de Karnaugh 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos. 

• Identificar as portas lóxicas básicas e as súas función. Resolver, 
mediante estas portas, problemas tecnolóxicos sinxelos, 
desañando circuítos con elas. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

Bloque 5: Pneumática e hidráulica 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías 
hidráulica e pneumática. 

• Describir algunhas aplicacións dos sistemas pneumáticos e 
hidráulicos. 

CCL 

CMCCT 

B5.2. Identificar e describir as características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

• Coñecer os conceptos e principios básicos da mecánica de fluídos. 

• Identificar e describir os principais elementos dos circuítos 

CCL 

CMCCT 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL DE PONTECESO 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: TECNOLOXÍA 
 

  

 

pneumáticos e hidráulicos. 

• Describir o funcionamento de sistemas pneumáticos e hidráulicos 
sinxelos. 

B5.3. Coñecer e manexar con soltura a simboloxía necesaria 
para representar circuítos. 

• Representar, empregando a simboloxía axeitada, circuítos 
pneumáticos e hidráulicos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Bloque 6: Tecnoloxía e sociedade 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia. 
• Sinalar os principais cambios tecnolóxicos que máis repercutiron na 

historia da humanidade. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

CSC 

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a 
análise de obxectos. 

• Analizar de xeito básico obxectos técnicos, tendo en conta a súa 
influencia no contorno na época na que foron fabricados e a súa 
evolución dende o punto de vista histórico. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 

B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. 

• Analizar de xeito básico a relación entre o desenvolvemento 
tecnolóxico e o contexto histórico no que se produce. 

• Interpretar, con axuda de internet,  os principais cambios 
tecnolóxicos, económicos e sociais ao longo da historia. 

CCL  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CD 

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.) 

 

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. 


