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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Grao mínimo para a 

superación da materia 
Competencias 
impescindibles 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

TE-B1.1-Identificar e describir 
as etapas necesarias para a 
creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño 
ata a súa comercialización. 

TEB1.1.1.-Deseña un prototipo que 
dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos. 
 

Deseña un prototipo, de forma 

pautada, que dá solución a un 

problema técnico sinxelo * 
CSC,CMCCT,CCL 
 

TE-B1.2-Realizar as operacións 
técnicas previstas nun plan de 
traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con 
criterios de economía, 
seguridade e respecto polo 
ambiente 

TEB1.2.1.-Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

Elabora a documentación 

necesaria para a construción do 

prototipo* 

CCL,CAA 
 

TEB1.2.2.-Constrúe un prototipo que 
dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos 

Constrúe un prototipo que dá 

solución a un problema técnico 

sinxelo, empregando o proceso 

de resolución de problemas 

tecnolóxicos cando poida * 

 

CAA,CCL,CSC 

 

TEB1.2.3.-Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso. 

Traballa en equipo de xeito 

responsable respectuoso * 

CSC,CAA 

 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

TEB2.1.1. Representa obxectos 

mediante vistas e perspectivas 

empregando criterios de 

normalización e escalas.  

TEB2.1.1. Representa mediante 
vistas e perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante esbozos 
e empregando criterios 
normalizados de cotación e escala. 

Representa mediante vistas 

obxectos e sistemas técnicos, 

mediante esbozos e 

empregando criterios 

normalizados básicos de 

cotación e escala sinxelas 

CMCCT 

TE-B2.2.1-Interpretar esbozos e 
bosquexos como elementos de 
información de produtos 
tecnolóxicos. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e 
bosquexos sinxelos como elementos 
de información de produtos 
tecnolóxicos 

Interpreta esbozos e bosquexos 

sinxelos como elementos de 

información de produtos 

tecnolóxicos 

CMCCT 

B2.3. Explicar mediante 
documentación técnica as fases 
dun produto desde o seu 
deseño ata a súa 
comercialización. 

TEB2.3.1. Produce os documentos 
relacionados cun prototipo sinxelo 
empregando software específico de 
apoio.. 

Produce os documentos 

relacionados cun prototipo 

sinxelo empregando un editor 

de texto * 

CCL,CD 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 
TE-B3.1-Analizar as 
propiedades dos materiais 
utilizados na construción de 
obxectos tecnolóxicos. 

TEB3.1.1.-Describe as características 
propias dos materiais de uso técnico. 

Describe as características 

propias dos metais e madeira 

 
CMCCT 

TEB3.1.2. Identifica tipos de 
materiais con que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás. 

Identifica metais habituais e 

madeiras en obxectos técnicos 

cotiás 
CMCCT, CAA 

B3.2. Manipular e mecanizar 
materiais convencionais 
asociando a documentación 
técnica ao proceso de 
produción dun obxecto, 
respectando as súas 
características e empregando 
técnicas e ferramentas 
adecuadas, con especial 
atención ás normas de 
seguridade e 
saúde.  

TEB3.2.1. Identifica e manipula con 
seguridade as ferramentas do taller 
en operacións básicas de 
conformación dos materiais de uso 
técnico. 

Identifica e manipula con 

seguridade ferramentas básicas 

do taller 

 

CMCCT 

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo 
no taller con especial atención ás 
normas de seguridade e saúde 

Traballa según un plan de 
traballo no taller con especial 
atención ás normas de 
seguridade * 

CSC, CAA 

Bloque 4: Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos 
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B4.1. Analizar e describir os 

esforzos aos que están 

sometidas as estruturas, 

experimentando en prototipos. 

 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou 
dixital, as características propias que 
configuran os tipos de estruturas, 
apoiándose en información escrita 

Identifica dixital e visualmente 

as características dos tipos de 

estructuras 
CD, CMCCT 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos 
característicos e a súa transmisión 
nos elementos que configuran a 
estrutura 

Identifica os esforzos e 

elementos característicos que 

configuran a estrutura 
CMCCT 

B4.2. Identificar operadores 

mecánicos de transformación e 

transmisión de movementos en 

máquinas e sistemas e 

emprégalos para deseñar e 

montar sistemas mecánicos. 

 

TEB4.2.1. Describe, mediante 

información escrita e gráfica, como 

transmiten o movemento as pancas 

e poleas. 

Describe, mediante información 

escrita e gráfica, como 

transmiten o movemento as 

poleas e pancas 

CMCCT 

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas 

mecánicos que cumpran as 

condicións do robot andante 

Deseña e monta sistema 

mecánico do proxecto * CAA, CSC 

Bloque 5: tecnoloxías da información e da comunicación 

B5.2 -Utilizar un equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos técnicos 
sinxelos 

TEB5.2.1Manexa programas e 
software básicos. 

Manexa un procesador de texto 
e realiza debuxos de forma 
sinxela con Draw 

CD, CMCCT 

TEB5.2.2.-Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 

Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos 

CSC,CAA 

B5.3. Deseñar e elaborar unha 

aplicación mediante un 

contorno de programación 

gráfico, utilizando o proceso de 

resolución de problemas 

tecnolóxicos 

TEB5.3.1. Deseña e elabora 

aplicacións informáticas sinxelas 

mediante un contorno de 

programación gráfico 

Deseña e elabora aplicacións 
informáticas sinxelas utilizando 
Scratch 

CD, CMCCT 

Proxecto: deseña e constrúe a estrutura e parte mecánica dun robot 

andante  electromecánico  
  

CAA= Competencia de aprender a aprender, CD= Competencia dixital, CCL= competencia en comunicación 
lingüística, CMCCT=competencia matemática, ciencia e tecnoloxía, 
CSC= competencias sociais e cívicas 
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2. Avaliación e cualificación 
1

ºA
va

lia
ci

ó
n

 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Anteproxecto 
 
Traballo de taller 
 
Lista de control 
 
Proba escrita 
 
Traballos de informática, 
Draw, houbo 2 

Análise de producións do alumnado 
 
Análise de producións do alumnado 
 
Observación sistemática 
 
Proba específica 
 
Análise de producións do alumnado 
 

10% 
 
35% 
 
5% 
 
40% 
 
10% 
 
 

2
ºA

va
lia

ci
ó

n
 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Proxecto de Scratch, xogo 
 
Traballos de informática: cartel 
“mercado do troco” en writer 
e tarefa de Scratch 
 
Lista de control 

Análise de producións do alumnado 
 
Análise de producións do alumnado 
 
 
 
Observación sistemática 

60% 
 
35% 
 
 
 
5% 
 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

- Para o alumnado que teña a 1º e/ou a 2º ev suspensas, haberá tarefas de recuperación, 
que serán avaliables. Se a nota das tarefas de recuperación é superior á obtida na 
avaliación, tomarase aquela para o cálculo da nota media final. 

 

Criterios de cualificación:  
Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

 
(Nota máis alta da 1º av + nota máis alta da 2º av)/2 

 
Non é necesario ter un 3 como mínimo en cada avaliación para poder aprobar a materia, 
cunha nota media minima de 5.  
 

- Para o resto do alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas haberá tarefas de 
repaso/continuidade. Estas actividades, cuxo obxectivo é fomentar as rutinas de traballo 
e manter o hábito de estudo, nunca perxudirán ao alumnado e poderán subir ata 1 
punto adicional á nota final do curso.  

 
Criterios de cualificación: 
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Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

(Nota da 1º av+ nota da 2º av )/2 + hasta 1 pto 
 

Casos para sumar hasta 1 pto adicional:  

Non entrega ninguna tarefa de 
repaso/continuidade 

Non suma nada 

Entrega tarefas de repaso/continuidade Suma a porcentaxe do nº de tarefas 
entregadas/nº de tarefas totales 

Para considerar que unha tarefa está entregada ten que ter, polo menos, a metade do 
traballo pedido ben feito 

 

 

P
ro

b
a 

ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

Criterios de avaliación extraordinaria: 

- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde 

o seu deseño ata a súa comercialización, 

-Realizar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

-Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

-Coñecer as propiedades dos metais e madeira utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos 

-Coñecer as normas seguridade das ferramentas básicas do traballo da madeira 

-Identificar os esforzos en estruturas 

- Describir mediante información escrita e/ou gráfica, como transmiten o movemento as 

poleas e pancas 

Criterios de cualificación: 

Se fará unha proba escrita na que se aplicarán os criterios de avaliación da avaliación 

extraordinaria. Na proba indicarase o peso de cada pregunta. A nota desta proba será a 

nota da avaliación 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

O departamento propón actividades quincenais que sube a aula virtual. 
Tipo de actividades: 

- Recuperación: para o alumnado que teña suspensas a 1º e/ou 2º 
avaliación. Terán que facer as tarefas da avaliación(s) suspensa(s). 
Poden ser: boletíns de mínimos, traballos básicos de informática ( 
Scratch, procesador de texto), aplicacións interactivas de vistas 

- Repaso/continuidade: para o alumnado que teña aprobadas as dúas 
avaliacións. ). Poden ser: boletíns, traballos de informática ( Scratch, 
procesador de texto),  

- Ampliación: o departamento decide non traballar contidos non vistos. 
O vindeiro curso empezarase polo que quedara sen traballar 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Uso da aula virtual do centro para subir as tarefas e uso de Edixgal como 

fonte de consulta dos contidos traballados,  como víñase facendo dende 
o comezo de curso 

- Comunicación e dúbidas: comentarios individuais, na aula virtual  
dentro de cada tarefa do alumnado, ven sexan felicitacións ou avisos, 
mensaxes individuais pola aula virtual. Cando un alumno/a ten unha 
dúbida e ponse en contacto comigo por correo @edu.xunta.gal e non se 
resolve propoño unha webmeeting,  co alumnado individualmente  
Cando unha mesma dúbida repítese entre o alumnado fago subida dun 
video meu explicativo  

Alumnado sen conectividade: 
- O departamento segue as instrucións que se acorden no centro. O 

equipo directivo, o titor/a e os profesores da materia estamos 
continuamente en contacto.  

Materiais e 
recursos 

- Edixgal como fonte de consulta de contidos traballados nas clases 
presenciais 

- Aula virtual do centro: subo videos explicativos feitos por min, links 
externos (animacións, video, ) 

- A miña conta de correo @edu.xunta.gal e o alumnado 
@iesfarodasluas.com 

- Webex meeting, co alumnado a nivel individual, cando proceda  
- Boletíns e tarefas elaboradas por min 
- Software: Draw, Scracht, procesador de texto preferiblemente 

Libreoffice 
-  Meu pc particular e miña conexión de datos particular.  
- Miña tablet particular e a miña aplicación Additio particular. 
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4.INFORMACIÓN E PUBLILCIDADE 

Dende o comezo do confinamento a dirección do centro publicou na páxina web do 
centro o medio que cada profesor ía a utilizar cos seu alumnado. Tamén está dispoñible 
na páxina web do centro as tarefas que o alumnado ten que facer. O departamento de 
tecnoloxía cubre quincenalmente táboas de seguimento da actividade e inclúe 
comentarios de cada alumno/a utilizando unha conta Gsuite @iesfarodasluas.com. A 
profesora de tecnoloxía mantén informados aos titores/as semanal ou quincenalmente 
sobre o alumnado en risco utilizando o correo @edu.xunta.es 
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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 
Grao mínimo para a superación 

da materia 
Competencias 
impescindibles 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

TE-B1.1-Identificar e describir 
as etapas necesarias para a 
creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño 
ata a súa comercialización, 
investigar a súa influencia na 
sociedade e propor melloras 
desde o punto de vista tanto da 
súa utilidade como do seu 
posible impacto social. 

3ºTEB1.1.1. Deseña un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos.  

  

Deseña un prototipo que dá 

solución a un problema técnico, 

mediante o proceso de 

resolución de problemas 

tecnolóxicos.* 

 

CSC,CMCCT,CCL 
 

TE-B1.2-Realizar as operacións 
técnicas previstas nun plan de 
traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con 
criterios de economía, 
seguridade e respecto polo 
ambiente, e valorando as 
condicións do contorno de 
traballo. 

3ºTEB1.2.1. Elabora a 
documentación necesaria para a 
planificación da construción do 
prototipo.  

Elabora a documentación 

necesaria para a construción do 

prototipo* 

CCL,CAA 

3ºTEB 1.2.2. Constrúe un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico sinxelo, mediante o proceso 
de resolución de problemas 
tecnolóxicos 

Constrúe a estrutura dun 

prototipo que dá solución a un 

problema técnico aplicando 

cando proceda o proceso de 

resolución de problemas 

tecnolóxicos * 

 

CAA,CCL,CSC 

3ºTEB 1.2.3. Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso 

Traballa en equipo de xeito 

responsable respectuoso * 

CSC,CAA 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

TE-B.2.1 Interpretar esbozos e 
bosquexos  como elementos de 
información de produtos 
tecnolóxicos 

3ºTEB2.1.1. Interpreta esbozos e 
bosquexos como elementos de 
información de produtos 
tecnolóxicos 

Interpreta esbozos e bosquexos 

como elementos de información 

de produtos tecnolóxicos 

sinxelos 

 

CMCCT 

TE-B.2.2. Explicar mediante 
documentación técnica, as 
fases dun produto desde seu 
deseño ata a súa 
comercialización 

3ºTEB2.2.1. Produce os documentos 
relacionados cun prototipo 
empregando software específico de 
apoio 

Produce os documentos 

relacionados cun prototipo 

empregando software específico 

de apoio , Librecad e 

thinkercad* 

CCL,CD 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

TE-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 
as modificacións que se poidan 
producir. 

 

3ºTEB3.1.1. Describe as 
características propias dos materiais 
de uso técnico, comparando as súas 
propiedades 
 

Describe as características 

propias dos plásticos, cerámicos 

e pétreos 

. 

CMCCT,CCL 

3º-TEB3.1.2.-Explica as técnicas de 
identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso 
técnico. 
. 
 

Coñece as técnicas de 

identificación das propiedades 

mecánicas dos materiais 

plásicos. 

 

CMCCT 

Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control 

TE-B4.2-Experimentar con 
instrumentos de medida e 
obter as magnitudes eléctricas 
básicas. 

3º-TEB4.2.2.-Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 

 
Calcula as magnitudes eléctricas 

básicas en circuítos eléctricos 

sinxelos. 

 
CMCCT,CCL 

TE-B4.3-Deseñar e simular 
circuítos con simboloxía 
adecuada e montar circuítos 

.3º-TEB4.3.1.-Deseña e monta 
circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, 

Deseña circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos 

empregando lámpadas, 

 
CMCCT,CCL, 
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con operadores elementais. 

 

 

 

 

 

 

 

zumbadores, díodos LED, motores, 
baterías, relés, conectores, 
condensadores e resistencias.  

zumbadores, díodos LED, 

condensadores, motores, relés, 

baterías  e resistencias 
 

3ºTEB4.3.2.-Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran 

3ºTEB4.3.2.-Deseña circuítos 

eléctricos básicos, utilizando o 

crocodile coa simboloxía 

adecuada , e experimenta cos 

elementos que o configuran 

 
CMCCT,CCL,CD 

Bloque 5: tecnoloxías da información e da comunicación 

TE-B5.2-Utilizar de forma 
segura sistemas de intercambio 
de información 

3º-TEB5.2.1.-Manexa espazos web, 
plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información. 

Manexa espazos web ,aula 

virtual e Thinkercad, como 

sistemas de intercambio de 

información 

CD,CCL,CAA 

3º-TEB5.2.2.-Coñece as medidas de 

seguridade aplicables a cada 

situación de risco 

Coñece e respecta as medidas 

de seguridade aplicables a cada 

situación de risco. 

 

CSC 

TE-B5.3-Utilizar un 
equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos 
técnicos. 

3º-TEB5.3.1.-Instala e manexa 
programas e software básicos. 

Manexa e instala programas de 
tratamento texto, libreCad, e 
Crocodile 

CD, CMCCT,CAA 

3º-TEB5.3.2.-Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos.  

Fai un bo uso dos equipamentos 

informáticos e dispositivos 

electrónicos 

3º-TEB5.3.3.-Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos con 
equipamentos informáticos. 

Elabora e presenta proxectos 

técnicos con equipamentos 

informáticos e difunde algún se 

procede,  

 

Proxecto: deseñar e construe a parte estructural dun robot 

electromecánico que evite obstáculos xirando en sentido 

contrario (a de levar doús motores) 

 

 

 

Deseña en thinkercad a 
estrutura dun robot 
electromecánico e constrúela. 
Elabora o anteproxecto  

 

CAA= Competencia de aprender a aprender, CD= Competencia dixital, CCL= competencia en comunicación linguística, 
CMCCT=competencia matemática,ciencia e tecnoloxía, 
CSC= competencias sociais e cívicas 
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2.Avaliación e cualificación 
1

ºA
va

lia
ci

ó
n

 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Anteproxecto 
 
Traballo de taller 
 
Lista de control 
 
Proba escrita 
 
Traballos de informática, 
Librecad, houbo3 

Análise de producións do alumnado 
 
Análise de producións do alumnado 
 
Observación sistemática 
 
Proba específica 
 
Análise de producións do alumnado 
 

10% 
 
35% 
 
5% 
 
40% 
 
10% 
 
 

2
ºA

va
lia

ci
ó

n
 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Deseño da estructura do 
Robot en Tinkercad 
 
Simulación de circuitos 
eléctricos en Crocodile 
 
 
Lista de control 

Análise de produccións do alumnado 
 

 
Análise de produccións do alumnado 
 
 
 
Observación sistemática 

60% 
 
 
35% 
 
 
 
5% 
 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

- Para o alumnado que teña a 1º e/ou a 2º ev suspensas, haberá tarefas de 
recuperación, que serán avaliables. Se a nota das tarefas de recuperación é 
superior á obtida na avaliación, tomarase aquela para o cálculo da nota media 
final. 

 

Criterios de cualificación:  
Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

 
(Nota máis alta da 1º av + nota máis alta da 2º av)/2 

 
Non é necesario ter un 3 como mínimo en cada avaliación para poder aprobar a 
materia.  
 

- Para o resto do alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas haberá tarefas 
de repaso/continuidade. Estas actividades, cuxo obxectivo é fomentar as rutinas 
de traballo e manter o hábito de estudo, nunca perxudirán ao alumnado e 
poderán subir ata 1 punto adicional á nota final do curso.  

 
Criterios de cualificación: 
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Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

(Nota da 1º av+ nota da 2º av )/2 + hasta 1 pto 
Casos para sumar hasta 1 pto adicional:  

Non entrega ninguna tarefa de 
repaso/continuidade 

Non suma nada 

Entrega tarefas de repaso continuidade Suma a porcentaxe do nº de tarefas 
entregadas/nº de tarefas totales 

Para considerar que unha tarefa está entregada ten que ter, polo menos, a metade do traballo 
pedido ben feito 

 

P
ro

b
a 

ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
 d

e 
se

te
m

b
ro

 

Criterios de avaliación extraordinaria: 

- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico 

desde o seu deseño ata a súa comercialización, 

- Elaborar algunha parte da documentación necesaria para realizar operacións 

técnicas previstas nun plan de traballo. 

-  Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

-  Coñecer as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa fabricación 

-  Analizar as propiedades dos materiais plásticos utilizados na construción de 

obxectos tecnolóxicos 

-  Interpretar e representar os instrumentos de medida das magnitudes eléctricas nun 

esquema 

-  Calcular as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos 

-  A partires dun esquema eléctrico-electrónico explicar o seu funcionamento  

- Representar o esquema eléctrico-electrónico dunha situación sinxela 

Criterios de cualificación: 

Se fará unha proba escrita na que se aplicarán os criterios de avaliación da avaliación 

extraordinaria. Na proba indicarase o peso de cada pregunta. A nota desta proba será 

a nota da avaliación 

A
lu

m
n

ad
o

 d
e

 

m
at

e
ri

a 
p

e
n

d
e

n
te

  Criterios de avaliación: 
- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico 

desde o seu deseño ata a súa comercialización, 

-Realizar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 
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-Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de 

produtos tecnolóxicos. 

-Coñecer as propiedades dos metais e madeira utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos 

-Coñecer as normas seguridade das ferramentas básicas do traballo da madeira 

-Identificar os esforzos en estruturas 

-A partir dun esquemas mecánicos describir o movemento do conxunto 

-Calcular a relación de transmisión en sistemas de poleas e engranaxes 

-Representar mediante esquemas eléctricos circuítos eléctricos sinxelos 

- Calcular as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos 

Plan e seguimento: 
O día 1 de Outubro, na hora de xefatura do departamento, o alumno coa materia de 

tecnoloxía pendente,  baixará ao taller e a profesora de tecnoloxía lle entregará o 1º 

boletín de exercicios, cuestións e actividades de repaso que serán valoradas e 

aportarán un 50% da nota final. O alumnado entregará en man a profesora o 1º boletín 

resolto, antes do 30 de xaneiro. 

Ademáis o alumno/a terá que presentarse a unha proba parcial o 6 Febreiro que  

aportará o 50% restante da nota de febreiro. Os contidos sobre os que versará a proba 

serán explicados ao alumnado coa materia pendente na reunión proposta pola Xefa 

de Departamento no día 1 de Outubro na hora do recreo. 

Nota de febreiro=(nota 1º boletín+ nota de exame de Febreiro)/2 

En Febreiro a profesora entrega o 2º boletín. Debido a crise sanitaria a profesora sube 

este 2º boletín a aula virtual para que o alumnado o suba resolto a aula virtual antes 

do 20 de maio.  

Considerarase a materia aprobada se o alumnado acada unha cualificación media igual 

ou superior a 5. En caso contrario haberá unha proba extraordinaria no mes de 

Setembro.  

A nota final obterase como a media da nota de Febrero, e a de Maio. En Maio 

soamente se calificará a 2º entrega do boletín 

Nota final=   (nota 1º boletín+nota do exame de febreiro)/2+(nota do 2º boletín)  /2 

Ata a suspensión das clases presenciais o alumnado de pendentes dispoñia dunha 

sesión á semana para aclarar dúbidas coa profesora da materia de tecnoloxía. No 

período de confinamento a profesora utiliza aula virtual para comunicarse co 

alumnado 
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Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Nota parcial NOTA FINAL 

Proba escrita, 
exame  
6 Febreiro 
 
 
1º Boletín 
Febreiro 

Proba específica 
 
 
 
 
Análise de producións do alumnado 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

Nota Febreiro=(exame 

Febreiro+1º boletin)/2 

 

 

=(nota Febreiro+nota  

Maio)/2 

 
2º Boletín, 20  
Maio 

 
Análise de producións do alumnado 
 

 

100% 

Nota de Maio= 2º boletin 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O departamento propón actividades quincenales que sube a aula 
virtual. Tipo de actividades: 

- Recuperación: para o alumnado que teña suspensas a 1º e/o 2º 
avaliación. Terán que facer as tarefas da avaliación(es) suspensa(s). 
Poden ser: boletíns de mínimos ( electricidade, plásticos y empresa), 
traballos básicos de informática ( LibreCad, simulador Crocodile, 
TinkerCad 

- Repaso/continuidade: para o alumnado que teña aprobadas as dúas 
avaliacións. Poden ser: boletíns de electrónica, traballos de informática 
(LibreCad, TinkerCad, simulador Crododile),  

- Ampliación: o departamento decide non traballar contidos non vistos. 
O vindeiro curso empezarase polo quedara sen traballar 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Uso da aula virtual do centro para subir as tarefas e como fonte de 

información e de apuntamentos,  como víñase facendo dende o 
comenzo de curso 

- Comunicación e dúbidas: comentarios individuais nas tarefas do 
alumnado, ven sexan felicitacións ou avisos, mensaxes individuais pola 
aula virtual. Cando un alumno/a ten unha dúbida e ponse en contacto 
comigo por correo @edu.xunta.gal e non se resolve propoño unha 
webmeeting,  co alumnado individualmente  

- Cando unha mesma dúbida repítese entre o alumnado fago subida dun 
video meu explicativo  

Alumnado sen conectividade: 
- O departamento segue as instrucións que se acorden no centro. O 

equipo directivo, o titor/a e os profesores da materia estamos 
continuamente en contacto.  

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual do centro: subo vídeos explicativos onde eu fago 
explicacións, links externos (animaciones, vídeo, ) 

- Software: LibreCad, TinkerCad, simulador Crocodile, Procesador de 
texto preferiblemente Libreoffice 

- Miña conta de correo @eduxunta.gal e o alumnado 
@iesfarodasluas.com 

- Boletíns elaborados por min 
- Apuntamentos elaborados por min 
-  Meu pc persoal e miña conexión de datos particular.  
- Miña tablet particular e a miña aplicación Additio particular. 
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4.INFORMACIÓN E PUBLILCIDADE 

Dende o comenzo do confinamento a dirección do centro publicou na páxina web do 
centro o medio que cada profesor ía a utilizar cos seu alumnado. Tamén está dispoñible 
na páxina web do centro as tarefas que o alumnado ten que facer. O departamento de 
tecnoloxía cubre quincenalmete táboas de seguimento da actividade e inclúe 
comentarios de cada alumno/a, e cubre a táboa coas tarefas quincenais utilizando unha 
conta Gsuite @iesfarodasluas.com  
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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 FARO DAS LÚAS- VILANOVA DE AROUSA 

CURSO: CUARTO ESO 
MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 
DATA: 12 DE MAIO DE 2019 
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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 20 DE 33 CENTRO: IES FARO DAS LÚAS 
  CURSO:4º ESO 

MATERIA: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
COMUNICACIÓN 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Grao mínimo para a superación 

da materia 
Competencias 
impescindibles 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede 

B1.1. Adoptar condutas e 
hábitos que permitan a 
protección do individuo na súa 
interacción na rede. 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en contornos virtuais. 

   

 

Interactúa con hábitos 

adecuados en contornos 

virtuais. 
 
CSC,CD 
 TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de 

utilización de contrasinais para a 
protección da información persoal 

Fai uso de contrasinais seguras 

para a protección da 

información 

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

TICB1.2.1. Realiza actividades con 
responsabilidade sobre conceptos 
como a propiedade e o intercambio 
de información. 

Realiza actividades con 

responsabilidade sobre 

conceptos como a propiedade e 

o intercambio de información 

 
CSC,CD,CCL 

B1.3. Recoñecer e comprender 
os dereitos dos materiais 
aloxados na web. 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes 
e navega coñecendo a importancia 
da identidade dixital e os tipos de 
fraude da web 

Consulta distintas fontes e 
navega coñecendo a 
importancia da identidade 
dixital e os tipos de fraude da 
web 

 
 
 
 
CSC,CD 

 TICB1.3.2. Diferencia o concepto de 
materiais suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre 
distribución. 

Diferencia o concepto de 
materiais suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre 
distribución 

Bloque 2.  Computadores, sistemas operativos e redes 

B2.1. Utilizar e configurar 
equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que 
os configuran e a súa función 
no conxunto 

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas 
de organización e almacenamento 
da información 

Realiza operacións básicas de 

organización e almacenamento 

CMCCT TICB2.1.2. Configura elementos 
básicos do sistema operativo e de 
accesibilidade do equipamento 
informático. 

Coñece a configuración de 

elementos básicos do sistema 

operativo e de accesibilidade do 

equipo informático 

B2.4. Coñecer a arquitectura 
dun computador, identificando 
os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características 

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos 
compoñentes físicos dun 
computador, as súas características 
técnicas e as conexións entre eles. 

Coñece  e compara diversos 

compoñentes físicos dun 

computador, as súas 

características técnicas e as 

conexións entre eles. 

CCL,CD,CMCCT 

B2.5. Analizar os elementos e 
os sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen 
eles. 

TICB2.5.1. Describe as formas de 
conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

Describe as formas de conexión 
na comunicación entre 
dispositivos 

CMCCT 

Bloque 3.  Organización, deseño e produción de información dixital 

B3.1. Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio para 
a produción de documentos 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta 
documentos de texto con 
aplicacións informáticas que facilitan 
a inclusión de táboas, imaxes, 
fórmulas, gráficos, así como outras 
posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras características 
do programa. 
 

Elabora e maqueta documentos 

de texto con aplicacións 

informáticas que facilitan a 

inclusión de táboas, imaxes, 

fórmulas, gráficos, así como 

outras posibilidades de deseño, 

e interactúa con outras 

características  do programa 

CD,CCL,CMCCT 

TICB3.1.2. Produce informes que 
requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados 
textuais, numéricos e gráficos 
 

Produce informes que requiren 

o emprego de follas de cálculo, 

que inclúan resultados textuais, 

numéricos e gráficos 

CMCCT,CD 
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B3.2. Elaborar contidos de 
imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para 
integralos en diversas 
producións. 

TICB3.2.1. Integra elementos 
multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, 
adecuando o deseño e a maquetaxe 
á mensaxe e ao público obxectivo a 
quen vai dirixido. 

Integra elementos multimedia, 

imaxe e texto na elaboración de 

presentacións 

 
CD,CAA 
 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de 
captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante 
software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

Emprega e manexa dispositivos 
de captura de imaxe e de vídeo, 
utilizando OpenShort editor 
video e Gimp para  editar esa 
información  

Bloque 4.  Bloque 4. Seguridade informática 

B4.1. Adopta condutas de 
seguridade activa e pasiva na 
protección de datos e no 
intercambio de información. 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de 
seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados 

 
Coñece os riscos de seguridade 

e emprega hábitos de 

protección adecuados 

 
 
 
 
CMCCT,CCL,CSC TICB4.1.3. Describe a importancia da 

actualización do software e do 
emprego de antivirus e de devasas 
para garantir a seguridade 

 
Describe a importancia da 

actualización do software e do 

emprego de antivirus e de 

devasas para garantir a 

seguridade 

Bloque 5:  Publicación e difusión de contidos 

B5.1. Utilizar dispositivos de 
intercambio de información 
coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión 
entre eles. 

TICB5.1.1. Realiza actividades que 
requiren compartir recursos en 
redes locais e virtuais. 

Realiza actividades que requiren 

compartir recursos en redes 

locais e virtuais, 
CD,CCL, 

CSC 

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión 

B6.1. Desenvolver hábitos no 
uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás 
producións desde diversos 
dispositivos móbiles. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas 
nas que está rexistrado/a e que 
ofrecen servizos de formación, lecer, 
etc. 

Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas,nas que está 
rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc. CD, CCL 

TICB6.1.3. Sincroniza a información 
entre un dispositivo móbil e outro 
dispositivo 

Sincroniza a información entre 

un dispositivo móbil e outro 

dispositivo: drive, onedrive 

B6.3. Publicar e relacionar 

mediante hiperligazóns 

información en canles de 

contidos multimedia, 

presentacións, imaxe, audio e 

vídeo. 

TICB6.3.1. Emprega canles de 

distribución de contidos multimedia 

para aloxar materiais propios e 

enlazalos noutras producións 

Emprega canles de distribución 
de contidos multimedia  

CD,CCL 

   

CAA= Competencia de aprender a aprender, CD= Competencia dixital, CCL= competencia en comunicación linguística, 
CMCCT=competencia matemática,ciencia e tecnoloxía, 
CSC= competencias sociais e cívicas 
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2.Avaliación e cualificación 
1

ºA
va

lia
ci

ó
n

 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Tarefas, houbo 13 
 
Proba escrita, tipo test 
 
Lista de control 
 
Proxectos de informática, 
houbo 3: dos carteis, 
“semana de ciencia e 25 de 
Nov”, e un retoque gráfico 

Análise de producións do alumnado 
 
Proba específica 
 
Observación sistemática 
 
Análise de producións do alumnado 
 
 

30% 
 
15% 
 
5% 
 
50% 
 
 

2
ºA

va
lia

ci
ó

n
 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Tarefas, houbo 8 
 
Lista de control 
 
Proxecto, stopmotion 

Análise de producións do alumnado 
 
Observación sistemática 
 
Análise de producións do alumnado 
 

37% 
 
6% 
 
57% 
 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

- Para o alumnado que teña a 1º e/ou a 2º ev suspensas, haberá tarefas de 
recuperación, que serán avaliables. Se a nota das tarefas de recuperación é superior á 
obtida na avaliación, tomarase aquela para o cálculo da nota media final. 

 

Criterios de cualificación:  
Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

 
(Nota máis alta da 1º av + nota máis alta da 2º av)/2 

 
Non é necesario ter un 3 como mínimo en cada avaliación para poder aprobar a 
materia.  
 

- Para o resto do alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas haberá tarefas de 
repaso/continuidade. Estas actividades, cuxo obxectivo é fomentar as rutinas de 
traballo e manter o hábito de estudo, nunca perxudirán ao alumnado e poderán subir 
ata 1 punto adicional á nota final do curso.  

 
Criterios de cualificación: 

Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

(Nota da 1º av+ nota da 2º av )/2 + hasta 1 pto 
Casos para sumar hasta 1 pto adicional:  
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Non entrega ninguna tarefa de 
repaso/continuidade 

Non suma nada 

Entrega tarefas de repaso continuidade Suma a porcentaxe do nº de tarefas 
entregadas/nº de tarefas totales 

Para considerar que unha tarefa está entregada ten que ter, polo menos, a metade do traballo 
pedido ben feito 

 

p
ro

b
a 

ex
tr

ao
rd

in
ar

ia
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e 
se

te
m

b
ro

 

Criterios de avaliación extraordinaria: 

-  Saber como  adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa 

interacción na rede.  

- Acceder a servicios de intercambio e publicación de información dixital 

- Recoñecer os dereitos dos materiais aloxados na web 

- identificar os elementos que os configuran os equipamentos informáticos e a súa función 

no conxunto.  

- Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e 

describir as súas características 

- Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos 

- Elaborar contidos de imaxe e vídeo, e desenvolver capacidades para integralos en diversas 

producións 

- Coñecer condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio 

de información. 

- Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da 

comunicación ou da conexión entre eles 

- Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás producións 

desde diversos dispositivos móbiles 

- Coñecer como empregar o sentido crítico e hábitos adecuados no uso e no intercambio da 

información a través de redes sociais e plataformas 

Criterios de cualificación: 

Se fará unha proba escrita, tipo test, na que se aplicarán os criterios de avaliación da 

extraordinaria. Na proba indicarase o peso de cada pregunta. A nota desta proba será a 

nota da avaliación 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O departamento propón actividades quincenales que sube a aula 
virtual. Tipo de actividades: 

- Recuperación: para o alumnado que teña suspensas a 1º e/o 2º 
avaliación. Terán que facer as tarefas da avaliación(es) suspensa(s) 
similares as traballadas en clase ou boletíns tipo test 

- Repaso/continuidade: para o alumnado que teña aprobadas as dúas 
avaliacións. Terán que facer tarefas similares as traballadas en clase ou 
boletíns tipo test 

- Ampliación: o departamento decide non traballar contidos non vistos. 
O vindeiro curso empezarase polo quedara sen traballar 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Uso da aula virtual do centro para subir as tarefas e como fonte de 

información e de apuntamentos,  como víñase facendo dende o 
comenzo de curso 

- Comunicación e dúbidas: comentarios individuais nas tarefas do 
alumnado, ven sexan felicitacións ou avisos, mensaxes individuais pola 
aula virtual. Cando un alumno/a ten unha dúbida e ponse en contacto 
comigo por correo @edu.xunta.gal e non se resolve propoño unha 
webmeeting,  co alumnado individualmente  

- Cando unha mesma dúbida repítese entre o alumnado fago subida dun 
video meu explicativo  

Alumnado sen conectividade: 
- O departamento segue as instrucións que se acorden no centro. O 

equipo directivo, o titor/a e os profesores da materia estamos 
continuamente en contacto.  

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual do centro: subo vídeos explicativos onde eu fago 
explicacións, links externos  

- Software: libreoffice, Gimp, OpenShort Editor video 
- Miña conta de correo @eduxunta.gal e o alumnado 

@iesfarodasluas.com. A miña @outlook.es y @gmail.com só para 
compartir arquivos pesados   

- Boletíns elaborados por min 
- Apuntamentos elaborados por min 
-  Meu pc persoal e miña conexión de datos particular.  
- Miña tablet particular e a miña aplicación Additio particular. 
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4.INFORMACIÓN E PUBLILCIDADE 

Dende o comenzo do confinamento a dirección do centro publicou na páxina web do 
centro o medio que cada profesor ía a utilizar cos seu alumnado. Tamén está dispoñible 
na páxina web do centro as tarefas que o alumnado ten que facer. O departamento de 
tecnoloxía cubre quincenalmete táboas de seguimento da actividade e inclúe 
comentarios de cada alumno/a, e cubre a táboa coas tarefas quincenais utilizando unha 
conta Gsuite @iesfarodasluas.com  
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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 
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CENTRO: IES FARO DAS LÚAS- VILANOVA DE AROUSA 

CURSO: CUARTO ESO 
MATERIA: INICIACIÓN Á ACTIVIDADE ECONÓMICA E 
EMPRESARIAL 
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 
DATA: 12 DE MAIO DE 2019 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Grao mínimo para a superación 

da materia 
Competencias 
impescindibles 

Bloque 1.  Autonomía persoal, liderado e innovación 

B1.1. Describir as calidades 
persoais e as destrezas 
asociadas á iniciativa 
emprendedora, analizando os 
requisitos de distintos postos 
de traballo e actividades 
empresariais. 

IAEEB1.1.1. Identifica as calidades 
persoais, as actitudes, as aspiracións 
e a formación propias das persoas 
con iniciativa emprendedora, e 
describe a actividade dos/das 
empresarios/as e o seu papel na 
xeración de traballo e benestar 
social. 

 

Identifica as calidades persoais, 

as actitudes, as aspiracións e a 

formación propias das persoas 

con iniciativa emprendedora 

CAA,CSIEE 
 IAEEB1.1.2. Investiga con medios 

telemáticos as áreas de actividade 
profesional do seu contorno, os tipos 
de empresa que as desenvolven e os 
postos de traballo en cada unha, 
razoando os requisitos para o 
desempeño profesional en cada un 
deles. 

Investiga con medios 

telemáticos as áreas de 

actividade profesional do seu 

contorno, os tipos de empresa 

que as desenvolven e os postos 

de traballo en cada unha, 

razoando os requisitos para o 

desempeño profesional en cada 

un deles. 

B1.2. Tomar decisións sobre o 
itinerario vital propio 
comprendendo as posibilidades 
de emprego, o autoemprego e 
a carreira profesional, en 
relación coas habilidades 
persoais e as alternativas de 
formación e aprendizaxe ao 
longo da vida. 

IAEEB1.2.1. Deseña un proxecto de 
carreira profesional propia 
relacionando as posibilidades do 
ámbito coas calidades e as 
aspiracións persoais, e valorando a 
opción do autoemprego e a 
necesidade de formación ao longo da 
vida. 

Deseña un proxecto de carreira 

profesional propia  relacionando 

as posibilidades do ámbito coas 

calidades e as aspiracións 

persoais, e valorando a opción 

do autoemprego  

 
CAA,CSIEE 

B1.3. Actuar como futuro/a 
traballador/a responsable 
coñecendo os seus dereitos e 
deberes como tal, valorando a 
acción do Estado e da 
Seguridade Social na 
protección da persoa 
empregada, e comprendendo a 
necesidade de protección dos 
riscos laborais. 

IAEEB1.3.1. Identifica as normas e as 
institucións que interveñen nas 
relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas, en 
relación co funcionamento do 
mercado de traballo. 

Identifica as normas e as 
institucións que interveñen nas 
relacións entre os/as 
traballadores/as e as empresas 

 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSIEE 

IAEEB1.3.2. Distingue os dereitos e 
as obrigas que se derivan das 
relacións laborais, e compróbaos en 
contratos de traballo e documentos 
de negociación colectiva 

Distingue os dereitos e as 
obrigas que se derivan das 
relacións laborais, 

IAEEB1.3.3. Describe as bases do 
sistema da Seguridade Social e as 
obrigas dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro 
deste, así como as prestacións 
mediante procuras nas web 
institucionais, valorando a súa 
acción protectora ante as 
continxencias cubertas 

Describe as bases do sistema da 
Seguridade Social e as obrigas 
dos/das traballadores/as e 
dos/das empresarios/as dentro 
deste, así como as prestacións 
mediante procuras nas web 
institucionais, 

Bloque 2.   Proxecto de empresa 

B2.1. Crear un proxecto de 
empresa na aula e describir as 
características internas e a súa 
relación co contorno, así como 
a súa función social, 

IAEEB2.1.1. Determina a 
oportunidade dun proxecto de 
empresa, identificando as 
características e tomando parte na 
actividade que a empresa 

. Determina a oportunidade dun 

proxecto de empresa, 

identificando as características CMCCT,CCL, CSIEE 
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identificando os elementos que 
constitúen a súa rede loxística 
como provedores/as, clientela, 
sistemas de produción e 
comercialización, redes de 
almacenaxe, etc. 

desenvolve 

IAEEB2.1.2. Identifica as 
características internas e externas da 
empresa en proxecto, así como os 
elementos que constitúen o contono 
específico desta (mercado, 
provedores/as, clientela, sistemas de 
produción e/ou comercialización, 
almacenaxe, etc.). 

Identifica as características 

internas e externas da empresa 

en proxecto, así como os 

elementos que constitúen o 

contono específico desta 

(mercado, provedores/as, 

clientela e comercialización 

IAEEB2.1.3. Describe a relación da 
empresa proxectada co seu sector, a 
súa estrutura organizativa e as 
funcións de cada departamento, e 
identifica os procedementos de 
traballo no desenvolvemento do 
proceso produtivo ou comercial 

Describe a relación da empresa 

proxectada co seu sector, a súa 

estrutura organizativa e as 

funcións de cada departamento 

B2.3. Realizar actividades de 
produción e comercialización 
propias da empresa proxectada, 
aplicando técnicas de 
comunicación e traballo en 
equipo. 

IAEEB2.3.1. Crea materiais 
publicitarios e para a difusión dos 
produtos e/ou servizos obxecto do 
proxecto, e elabora un plan de 
comunicación en internet e en redes 
sociais, aplicando os principios do 
márketing. 

Crea materiais publicitarios e 
para a difusión dos produtos 
e/ou servizos obxecto do 
proxecto, 

CSIEE, CD,CCL 

Bloque 3.   Finanzas 

B3.1. Describir as formas 
xurídicas das empresas en 
relación coas responsabilidades 
legais dos/das seus/súas 
propietarios/a e xestores/as, así 
como coas esixencias de 
capital. 

IAEEB3.1.1. Distingue as formas 
xurídicas das empresas e indica as 
esixencias de capital e 
responsabilidades propias de cada 
tipo. 

Distingue as formas xurídicas 

das empresas e indica as 

esixencias de capital e 

responsabilidades propias de 

cada tipo. 

CMCCT, CCL 
IAEEB3.1.2. Identifica e enumera as 
administracións públicas implicadas 
na posta en marcha de empresas, e 
compila por vía telemática os 
principais documentos necesarios 
para a posta en funcionamento. 

Identifica e enumera as 

administracións públicas 

implicadas na posta en marcha 

de empresas 

IAEEB3.1.4. Selecciona a forma 
xurídica máis axeitada en cada caso 
segundo a actividade que se vaia 
desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia asumir, 
a complexidade organizativa, a 
dispoñibilidade financeira e a 
fiscalidade. 

Selecciona a forma xurídica máis 
axeitada en cada caso segundo a 
actividade que se vaia 
desenvolver, o número de 
emprendedores/as, o alcance da 
responsabilidade que se vaia 
asumir, a complexidade 
organizativa, a dispoñibilidade 
financeira e a fiscalidade. 

CMCCT, CCL,CAA 

B3.2. Identificar as fontes de 
financiamento das empresas 
propias de cada forma xurídica, 
incluíndo as externas e 
internas, e valorar as máis 
axeitadas para cada tipo e 
momento no ciclo de vida da 
empresa. 

IAEEB3.2.1. Determina os 
investimentos necesarios para a 
posta en marcha dunha empresa, e 
distingue as principais partidas 
relacionadas nun balance de 
situación. 

Determina os investimentos 

necesarios para a posta en 

marcha dunha empresa 

 
 
 
 
 
 
CMCCT, CCL,CAA 

CAA= Competencia de aprender a aprender, CD= Competencia dixital, CCL= competencia en comunicación linguística, 
CMCCT=competencia matemática,ciencia e tecnoloxía, CSIEE= Competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
CSC= competencias sociais e cívicas 
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2.Avaliación e cualificación 

1
ºA

va
lia

ci
ó

n
 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Tarefas,PA, houbo 3: 
dereito laboral, deberes do 
contrato laboral e DAFO 
 
Proba escrita,PE, houbo 2 
 

Análise de producións do alumnado 
 
Proba específica 
 

50% 
 
50% 
 

2
ºA

va
lia

ci
ó

n
 

Instrumento Procedemento Criterios de 
cualificación 

Tarefas, PA, houbo 3: cuota 
de mercado, enquisa de 
mercado, e logo 
empresarial 
 

Análise de producións do alumnado 
 

100% 
 

C
U

A
LI

FI
C

A
C

IÓ
N

 F
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A
L 

- Dende outubro participamos no concurso “SeguraMente de Abanca”. O alumnado que 
participou activamente poderá sumar ata 1 punto adicional á nota final do curso 
 

- Todo o alumnado ten aprobada a 1º e 2º avaliación.  
 

- Haberá tarefas de “repaso/continuidade”. Estas actividades, cuxo obxectivo é 
fomentar as rutinas de traballo e manter o hábito de estudo, nunca perxudirán ao 
alumnado e poderán subir ata 1 punto adicional á nota final do curso.  

 
Criterios de cualificación: 

Para o cálculo da nota media final utilizarase a seguinte fórmula: 

(Nota da 1º av+ nota da 2º av )/2 + hasta 1 pto por “SeguraMente”+ hasta 1pto 
por repaso/continuidade 

Casos para sumar hasta 1 pto adicional por “repaso/continuidade”:  

Non entrega ninguna tarefa de 
repaso/continuidade 

Non suma nada 

Entrega tarefas de repaso continuidade Suma a porcentaxe do nº de tarefas 
entregadas/nº de tarefas totales 

Para considerar que unha tarefa está entregada ten que ter, polo menos, a metade do  
traballo pedido ben feito 
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Criterios de avaliación extraordinaria: 

-  Coñecer as calidades persoais e as destrezas asociadas á iniciativa emprendedora, 

analizando os requisitos de distintos postos de traballo e actividades empresariais 

-  Identificar as normas e as institucións que interveñen nas relacións entre os/as 

traballadores/as e as empresas 

-  Distinguir os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laboráis e coñecer a 

necesidade de protección dos riscos laborais 

-Describir as características básicas internas dunha empresa, a súa relación co contorno, así 

como a súa función social, identificando os elementos que constitúen a súa rede loxística 

como provedores/as, clientela, sistemas de produción e comercialización, redes de 

almacenaxe 

-  Describir as bases do sistema da Seguridade Social e as obrigas dos/das traballadores/as e 

dos/das empresarios/as dentro deste, así como as prestacións 

-  Distinguir as formas xurídicas das empresas e indicar as esixencias de capital e 

responsabilidades propias de cada tipo 

- Identificar e enumerar as administracións públicas implicadas na posta en marcha de 

empresas 

- Saber seleccionar a forma xurídica máis axeitada en cada caso segundo a actividade que se 

vaia desenvolver, o número de emprendedores/as, o alcance da responsabilidade que se 

vaia asumir, a complexidade organizativa, a dispoñibilidade financiera e a fiscalidade 

- Coñecer os investimentos necesarios para a posta en marcha dunha empresa. en función 

de cada forma xurídica,  

 

Criterios de cualificación: 

Se fará unha proba escrita, na que se aplicarán os criterios de avaliación da avaliación 

extraordinaria. Na proba indicarase o peso de cada pregunta. A nota desta proba será a 

nota da avaliación 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O departamento propón actividades quincenales que sube a aula 
virtual. Tipo de actividades: 
 
Repaso/continuidade: para todo o alumnado. Terán que facer tarefas 
similares as traballadas en clase. Dentro de estas tarefas haberá tarefas  
de contidos de ampliación,  relacionadas co bloque 3 de finanzas, xa 
que todo o alumnado ten aprobadas as dúas avaliacións.  
 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Uso da aula virtual do centro para subir as tarefas e como fonte de 

información e de apuntamentos,  como víñase facendo dende o 
comenzo de curso 

- Comunicación e dúbidas: comentarios individuais nas tarefas do 
alumnado, ven sexan felicitacións ou avisos, mensaxes individuais pola 
aula virtual. Cando un alumno/a ten unha dúbida e ponse en contacto 
comigo por correo @edu.xunta.gal e non se resolve propoño unha 
webmeeting,  co alumnado individualmente. 

- Fixe unha webmeeting co titor e o alumnado coa finalidade de coñecer 
o grado de dificultade das tarefas subidas no confinamento 

- Cando unha mesma dúbida repítese entre o alumnado fago subida dun 
video meu explicativo  

Alumnado sen conectividade: 
- O departamento segue as instrucións que se acorden no centro. O 

equipo directivo, o titor/a e os profesores da materia estamos 
continuamente en contacto.  

Materiais e 
recursos 

- Aula virtual do centro: subo vídeos explicativos onde eu fago 
explicacións, links externos  

- Software: libreoffice, Gimp, OpenShort Editor video 
- Miña conta de correo @eduxunta.gal e o alumnado 

@iesfarodasluas.com. A miña conta @gmail.com só para compartir 
arquivos pesados   

- Tarefas elaboradas por min 
- Apuntamentos elaborados por min 
-  Meu pc persoal e miña conexión de datos particular.  
- Miña tablet particular e a miña aplicación Additio particular. 
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4.INFORMACIÓN E PUBLILCIDADE 

Dende o comenzo do confinamento a dirección do centro publicou na páxina web do 
centro o medio que cada profesor ía a utilizar cos seu alumnado. Tamén está dispoñible 
na páxina web do centro as tarefas que o alumnado ten que facer. O departamento de 
tecnoloxía cubre quincenalmete táboas de seguimento da actividade e inclúe 
comentarios de cada alumno/a, e cubre a táboa coas tarefas quincenais utilizando unha 
conta Gsuite @iesfarodasluas.com  

 


