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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II - 2º BAC 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.1 Diferencia entre sistema de control en lazo aberto e pechado, e propón 
exemplos razoados. 

B3.2 Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control para aplicacións 
concretas, describe  a función de cada bloque no conxunto e xustifica a 
tecnoloxía empregada. 
 

2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 

• Observación do traballo realizado diariamente de forma individual e autónoma 
na aula virtual (tempo e horario de conexión). 

• Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 

• Observación da entrega (forma e prazo) das tarefas solicitadas.  

Instrumentos: 

• Traballos, tarefas e/ou problemas realizados individualmente (durante as clases 
online e/ou de xeito autónomo fóra delas). 

• Tests e cuestionarios na aula virtual. 

• Probas de avaliación online. 

• Rúbricas de todos/algúns dos instrumentos anteriores. 
 

No caso de volver á actividade presencial se pedirá a entrega física dos traballos que 
así o permitan. Tamén se levarían a cabo nese caso as pertinentes probas de 
avaliación de xeito presencial. 
Recuperación de avaliacións anteriores suspensas: 
Se ofrecen exercicios de repaso e se ofrecen/imparten clases online extra para 
repasar dúbidas; posteriormente se fará unha proba online sobre todos os contidos 
das avaliacións suspensas. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso. 
Debido a que a 1ª avaliación se desenvolveu con normalidade e na súa totalidade, 
pero na segunda houbo contidos que quedaron sen impartir/valorar do xeito habitual 
ó declararse o estado de alarma, a cualificación se calculará como segue: 
 
Nota 1ª avaliación · 0,6 + nota 2ª avaliación · 0,4 + VALORACIÓN TRABALLO 3ª AVAL. 
 
A esa media poderá sumárselle ATA UN MÁXIMO DE 1 PUNTO no apartado “valoración 
do traballo da 3ª avaliación”. 
 
Para obter a cualificación final se empregarán as notas das avaliacións anteriores ou 
as notas resultantes das recuperacións (sempre a nota máis alta das dúas). 
Se nalgunha das dúas primeiras avaliacións (ou recuperacións correspondentes) a 
nota é inferior a 4, a cualificación final será de INSUFICIENTE, polo que o alumnado en 
cuestión deberá realizar a proba extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se fará un exame presencial de 10 preguntas sobre os contidos impartidos na 1ª, na 
2ª e na 3ª avaliación. O exame valórase sobre 10 puntos, e haberá unha pregunta por 
valor de 1 punto que corresponderá ós contidos impartidos na 3ª avaliación: 

• se o alumno resposta ben esa pregunta, se terá en conta e o exame se valora 
sobre 10 puntos. 

• se o alumno resposta mal a pregunta sobre os contidos da 3ª avaliación, esa 
pregunta se anula e se valora o resto do exame sobre 9 puntos. 

 
Deste xeito a 3ª avaliación só conta en positivo. 
Necesitarase un 5 para aprobar. 

Alumnado de 
materia pendente 

Non se da o caso neste curso académico. 
 

3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades  

De ampliación para o alumnado que ten aprobada a materia de avaliacións 
anteriores. 
De reforzo e ampliación para o alumnado que ten suspensa a 1ª e/ou a 2ª 
avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de ordenador, polo que se 
empregaron medios telemáticos. En todo momento se comunican (os que así o 
desexan) coa profesora a través do correo electrónico. 

• Se colgan vídeos/explicacións na aula virtual; o alumnado realiza 
tarefas e/ou traballos sobre esas explicacións. 

• Se recollen as tarefas a través de correo electrónico principalmente; 
algunhas actividades e/ou probas quedan recollidas a través da aula 
virtual. 

• Se imparte algunha clase no horario habitual por videoconferencia. 

• En todo momento do día se resolven dúbidas a través do correo 
electrónico sobre as tarefas que se están desenvolvendo. 

• Se realizan algunhas probas por videoconferencia. 

Materiais e recursos 

• Libro de texto. 

• Apuntes e/ou exercicios. 

• Vídeos de explicación realizados pola profesora. 

• Aula virtual. 

• Correo electrónico. 

• Sistemas de videoconferencia (Webex e Skype). 

• Mensaxería Whatsapp. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

• Envíase un email ó alumnado avisando da dispoñibilidade deste documento 
na páxina web do centro.  

• Mensaxe ás familias a través de Abalar avisando da dispoñibilidade deste 
documento na páxina web do centro.  

Publicidade  • Publicación na páxina web do centro. 


