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TECNOLOXÍA 3º ESO 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.4 

 

Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun 

sistema de control. 

B3.1 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, 

comparando as súas propiedades. 

B5.1 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas 

clave. 

B5.2 Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de 

información. 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre terá carácter 
diagnóstico, para detectar en que grao se desenvolveron as aprendizaxes mínimas 
cara o vindeiro curso. 

• Observación directa durante as clases desenvolvidas online. 

• Observación do traballo da aula virtual. 

• Resolución de tarefas de xeito individual e autónomo. 

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

Instrumentos: 

• Fundamentalmente, a observación das tarefas diarias, semanais ou coa 
periodicidade que se estableza, entregadas polo alumnado; e da implicación 
que este demostrou durante este trimestre, así como da puntualidade na 
entrega das tarefas. 

• Probas de avaliación online. 
 

Recuperación de avaliacións anteriores suspensas:   
No caso da 1ª avaliación, entréganse fichas de exercicios, que deben entregar 
OBRIGATORIAMENTE nunha data límite; posteriormente farase unha proba online 
sobre todos os contidos de dita avaliación suspensa. 
No caso da 2ª avaliación, deben entregar OBRIGATORIAMENTE a memoria de 
prácticas nunha data límite. Como o alumnado, segundo me indicou, perdeu os datos 
experimentais, expliqueilles por videoconferencia (a través da plataforma Webex) 
como obtelos de maneira simulada, a través dun laboratorio virtual. 
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Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación final da materia calcularase coa media aritmética das cualificacións 
acadadas polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación. Ao resultado desa media, poderáselle 
sumar ata UN MÁXIMO DE 1 PUNTO en función do traballo desenvolvido no 3º 
trimestre. 
Para obter a cualificación final empregaranse 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. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase un exame presencial de 10 preguntas sobre os contidos impartidos na 1ª 
e na 2ª avaliación.  A proba escrita puntuará o 100% da nota final, e necesitarase un 
5 para aprobar. 

Alumnado de 
materia pendente 

Non se da o caso. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades 

• De ampliación, para o alumnado que ten aprobada as dúas avaliacións 
anteriores. 
 

• De reforzo e recuperación para o alumnado que ten suspensa a 1ª e/ou 
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. O alumnado pode requirir a aclaración de 
cantas dúbidas poida ter, a través da mensaxería da propia aula virtual ou por 
correo electrónico. 

• Cólganse vídeos e explicacións na aula virtual, e o alumnado realiza 
tarefas e/ou traballos sobre iso. 

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

• Impártense, na medida do posible, clases por videoconferencia. 

• En todo momento do día, resólvense dúbidas a través, ou ben do 
foro da aula virtual, ou ben a través do correo electrónico, sobre as 
tarefas que se están desenvolvendo. 

• Realízanse algunhas probas por videoconferencia. 

Materiais e recursos 

• Libro de texto. 

• Apuntes e/ou exercicios. 

• Videotitoriais. 

• Aula virtual. 

• Laboratorios virtuais. 

• Correo electrónico. 

• Sistemas de videoconferencia (Webex). 
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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. 

• Tamén a través das titorías, que manteñen un fío constante de comunicación 
coas familias. 

Publicidade • Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 


