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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe (*avaliado na fase presencial)

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. Desena un prototipo que da solucion a un problema tecnico sinxelo,

mediante o proceso de resolucion de problemas tecnoloxicos.

B1.2. Realizar as operacions técnicas previstas nun plan de traballo utilizando

os recursos materiais e organizativos con criterios de economia, seguridade e

respecto polo ambiente.

*TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificacion da

construcion do prototipo.

*TEB 1.2.2. Construe un prototipo que da solucion a un problema tecnico sinxelo, 
mediante o proceso de resolucion de problemas tecnoloxicos.

*TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios

de normalización e escalas.

*TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas

tecnicos, mediante esbozos e empregando criterios normalizados de

acotacion e escala.

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos

*TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de informacion 
de productos tecnolóxicos

B2.3. Explicar mediante documentación tecnica as fases dun produto desde o

seu deseno ata a sua comercializacion.

*TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo

empregando software especifico de apoio.

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construcion de

obxectos tecnoloxicos

*TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso tecnico.

*TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que estan fabricados obxectos

tecnicos cotias.

B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais asociando a

documentacion tecnica ao proceso de producion dun obxecto, respectando as

suas caracteristicas e empregando tecnicas e ferramentas adecuadas, con

especial atencion as normas de seguridade e saude.

*TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en

operacions basicas de conformacion dos materiais de uso tecnico.

*TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atencion as normas de 
seguridade e saude.

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que estan sometidas as estruturas,

experimentando en prototipos.

*TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as caracteristicas propias que

configuran os tipos de estruturas, apoiandose en informacion escrita.

*TEB4.1.2. Identifica os esforzos caracteristicos e a sua transmision nos

elementos que configuran a estrutura

B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformacion e transmision de

movementos en maquinas e sistemas e empregalos para desenar e montar

*TEB4.2.1. Describe, mediante informacion escrita e grafica, como transforman e 
transmiten o movemento distintos mecanismos.
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sistemas mecanicos.

*TEB4.2.2. Calcula a relacion de transmision de elementos mecánicos como as 
poleas.

*TEB4.2.3. Explica a funcion dos elementos que configuran unha maquina

ou un sistema desde o punto de vista estrutural e mecanico.

B4.3. Deseñar circuítos eléctricos con simboloxía adecuada 

TEB4.3.1. Deseña circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
motores, baterías e conectores.

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando simboloxía adecuada

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. *TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.

B5.2. Utilizar un equipamento informatico para elaborar e comunicar proxectos

tecnicos sinxelos.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.

TEB5.2.2. Utiliza axeitadamente equipamentos informáticos e dispositivos

electrónicos
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Actividades entregadas a través da aula virtual

Instrumentos:
Táboas de observación para a cualificación das actividades

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Realizarase a media das cualificacións obtidas nos trimestres 
presenciais (primeiro e segundo).  A cualificación final pode subir ata 
dous puntos en función da cantidade (ata 1 punto), puntualidade (ata 
0,5 puntos) e calidade (ata 0,5 puntos) dos traballos presentados na 
fase virtual. Resérvase o 15% para as actividades do desdobre.

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Consistirá nunha proba escrita sobre os estándares de avaliación do 
apartado 1 correspondentes á 1ª e 2ª avaliación presencial - estándares 
sinalados cun asterisco (*).

                                       

Alumnado de 
materia 

pendente

Criterios de avaliación: 
Os indicados no punto 1 referidos aos estándares B1.1, B1.2, 

B2.1, B2.2, B2.3, B3.1 e B3.2.    

Criterios de cualificación:
         Valoración das actividades e exercicios entregados 
na AV antes do 13 de maio de 2020. A nota debe ser 
superior a 5 puntos para superar a materia.
                

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Entrega na AV das actividades e exercicios xa repartidos 
o 22 de novembro, e que xa tiñan que ser entregados o 
20 de xaneiro.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

- ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA: actividades de 
recuperación das Unidades Didácticas non superadas 
durante o primeiro e o segundo trimestre. 

- ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: actividades de 
ampliación, que versarán sobre os contidos da derradeira 
unidade didáctica do curso (ELECTRICIDADE). 

               

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade)

TODO O ALUMNADO DESTE NIVEL TEN CONECTIVIDADE

- Proposta de actividades a través da aula virtual (enunciados 
de tarefas e/ou titoriais con explicacións)

- Envío de tarefas propostas a través da aula virtual

Materiais e 
recursos

- Aula virtual: Arquivos e/ou enlaces a video titoriais e páxinas 
web para consulta por parte do alumnado. Ficheiros con 
actividades creadas polos docentes.

    

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

-- Mensaxes na aula virtual (AV).
-- Informes no SIXA.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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

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.

*TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción 
do prototipo.
*TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o 
*proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.
* TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.   
   

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos.

*TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos.

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o 
seu deseño ata a súa comercialización.

* TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando 
software específico de apoio.    

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de 
conversión noutras manifestacións enerxéticas.

*TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 

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

*TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas 
de circuítos básicos. 
*TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.

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

*TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos.
*TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos 
electrónicos. 
*TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos 
informáticos.

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos 
con operadores elementais.

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando 
lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, e 
resistencias.
TEB4.3.2.  Deseña  circuítos  eléctricos  básicos,  utilizando  software  específico  e 
simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o configuran

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

TEB3.1.1.  Describe  as  características  propias  dos  materiais  de   construción  e 
plásticos comparando as súas propiedades.
TEB3.1.2.  Explica  as  técnicas  de  identificación  das  propiedades  mecánicas  dos 
materiais de construción e plásticos
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Actividades e cuestionarios entregados a través da aula virtual

Instrumentos:
- Táboa de observación para as actividades e a puntuación dos 

cuestionarios da aula virtual.

Cualificación final

Realizarase a media das cualificacións obtidas nos trimestres 
presenciais (primeiro e segundo). 
Caso1: aprobados:

 A cualificación final pode subir ata dous puntos en función 
da cantidade (ata 1 punto), puntualidade (ata 0,5 puntos) e 
calidade (ata 0,5 puntos) dos traballos presentados e 
cuestionarios realizados na fase non presencial.

 Caso 2: suspensos:
                   Valoración de tarefas, traballos e cuestionarios entregados 

no período non presencial na AV para valorar os 
estándares da 1ª e 2ª avaliación. Se recuperan estas 
avaliacións poderá sumárselle a nota das tarefas 
entregadas como no caso 1.

       

Proba extraordinaria de 
setembro

Consistirá nunha proba escrita sobre os estándares de avaliación do 
apartado 1 correspondentes á 1ª e 2ª avaliación presencial: 
estándares sinalados cun asterisco (*).

Alumnado de materia 
pendente

Criterios de avaliación:
    Os referidos aos bloques temático 2: Expresión e comunicación 
técnica e bloque 4: Máquinas e sistemas:electricidade, electrónica e 
control.
Estes bloques corresponden á materia distribuída o 22 de novembro 
de 2019 na fase presencial.                         

Criterios de cualificación:  

     100% entrega de actividades e exercicios na AV.                             

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Puntuación das actividades entregadas na AV
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 

- ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA: actividades, 
traballos e cuestionarios de recuperación das unidades 
didácticas  asociadas con estándares de aprendizaxe non 
superados durante o primeiro e o segundo trimestre. Nalgún 
caso actividades de reforzo e ampliación igual co alumnado 
coa materia aprobada.

- ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: actividades de 
reforzo ( CIRCUÍTOS CON RELÉS) e ampliación, que 
versarán sobre os contidos das derradeiras unidades 
didácticas do curso (MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN E 
PLÁSTICOS). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

TODO O ALUMNADO DESTE NIVEL TEN CONECTIVIDADE
- Proposta de actividades a través da aula virtual (enunciados 

de tarefas e cuestionarios)
- Recollida das tarefas propostas a través da aula virtual

Materiais e recursos
- Arquivos e/ou enlaces a páxinas web para consulta por parte 

do alumnado. Cuestionarios creadas polos docentes.

           

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

-- Mensaxes, avisos e aclaracións na AV na mensaxería e nos foros 
de dúbidas.
--Informes no SIXA ao alumnado e as familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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