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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 Introdución á Robótica. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLES 

 Bloque 1. Introdución  

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ l 

 

▪ B1.1. Que son os robots e para que serven. 
▪ B1.2. Evolución da robótica. 

▪ B1.1. Coñecer cales son as características dun robot. 
▪ B1.2. Observar a evolución dos robots desde os precedentes 

máis primitivos ata a actualidade.  

▪ TEB1.1.1. Explica que é un robot e debuxa algún robot 
histórico.  

▪ TEB.1.1.2. Explica a repercusión da robótica na sociedade 
actual. 

▪ SI 
 

▪ NON 

 Bloque 2. Programación  

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B2.1. Algoritmos. 
▪ B2.2. Diagramas de fluxo. 
▪ B2.3. Pseudocódigo. 

▪ B2.1. Plasmar a solución a un problema en forma de 
algoritmo. 

▪ B2.2. Escribe algoritmos en forma de diagramas de fluxo e 
pseudocódigo.  

▪ TEB2.1.1. Representa mediante pseudocódigo e 
diagramas de fluxo algoritmos que solucionen un 
problema. 

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B2.4. Scratch. 
▪ B2.5. Programas con Scratch. 

▪ B2.3. Utilizar o software para programar con Scratch. 
▪ B2.4. Elaborar programas empregando Scratch. 

▪ TEB2.2.1. Crea programas (xogos) no ordenador no 
entorno Scratch a partir dunhas instrucións iniciais. 

▪ SI 

 Bloque 3. Sistemas automáticos e robótica  

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B3.1. Automatismos e robots. 
▪ B3.2. Microcontroladores e sistemas de control. 

  

▪ B3.1. Definir que é un automatismo, robot, microcontrolador 
e sistema de control. 

▪ TEB3.1.1. Recoñece as diferencias entre automatismo, 
robot, microcontrolador e sistema de control. 

▪ NON 
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 Introdución á Robótica. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLES 

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B3.3. Contorno Arduino. 
▪ B3.4. Automatismos básicos con Arduino. 
▪ B3.5. Proxecto con Arduino. 

▪ B3.2. Manipular dispositivos electrónicos para montar 
automatismos básicos en placas Arduino. 

▪ B3.3. Escribir código no ordenador en contorno Arduino e 
subilo ao microcontrolador para que execute unha tarefa 
determinada. 

▪ TEB3.2.1. Monta circuítos electrónicos sinxelos en placas 
Arduino. 

▪ TEB3.2.2. Programa placas Arduino que executan unha 
tarefa encomendada. 

▪ SI 
 

 Bloque 4. Impresión 3D  

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B4.1. Introdución á impresión 3D. Tipos de 
impresoras e materiais de impresión. 

▪ B4.2. Software libre para deseño de pezas e 
preparación de impresión. 

▪ B4.3. Configuración e mantemento dunha impresora 
3D. 

▪ B.4.4. Impresión de pezas simples. 

▪ B4.1. Diferenciar os distintos tipos de impresoras 3D e o 
material funxible que utilizan. 

▪ B4.2. Deseñar pezas, a partir dun boceto, en formatos 
apropiados para imprimir. 

▪ B4.3. Imprimir pezas cunha impresora 3D. 
▪ B4.4. Facer o mantemento básico dunha impresora 3D. 

▪ TEB4.1.1. Recoñece os elementos dunha impresora 3D e 
os diferentes materiais funxibles. 

▪ TEB4.1.2. Deseña pezas simples no ordenador e gárdaas 
en formatos adecuados imprimir. 

▪ TEB4.1.3. Configura unha impresora 3D para que esté lista 
para imprimir. 

▪ TEB4.1.4. Imprime unha peza simple. 
▪ TEB4.1.5. Limpa a impresora e déixaa lista para volver a 

imprimir. 

▪ NON 
 

▪ SI 
 

▪ NON 
 
▪ SI 
▪ NON 
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2. Avaliación e cualificación. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

No terceiro trimestre, dada a imposibilidade de que profesorado e o alumnado poidan coincidir nunha aula, os 
procedementos de avaliación céntranse nas comunicacións telemáticas: o traballo desenvolvido na aula virtual do 
centro; a documentación enviada por correo electrónico ou conversas en tempo real, de vídeo ou de audio; mediante 
aplicacións online. 
 
Instrumentos de avaliación: 
-Realización de exames en tempo real mediante aplicacións online (se é posible e se o profesor o considera 
necesario). 
-Resolución de exercicios que se colocan periódicamente na aula virtual do centro. 
-Elaboración de tarefas sobre un tema en concreto. 
-Comentarios en foros ou outras plataformas online. 
  

Criterios de cualificación 

-Exames, traballos temáticos, tarefas e exercicios (90% na nota de avaliación). 
A causa das dificultades que hai neste terceiro trimestre para comunicarse, para entregar tarefas, etc., o profesor decide 
que exames ou traballos lles pode pedir aos alumnos, e pondéraos en función da carga de traballo que supoñan para 
obter a calificación final. 

 
-Actitude de cara ao traballo (10% de nota de avaliación). 
Valórase o interese polo traballo, a participación, a aportación de ideas e o respecto ao resto do alumnado e ao 
profesorado. 

Cualificación final 

Para obter a nota da terceira avaliación téñense en conta as notas das dúas avaliacións anteriores e tamén se teñen en 
conta as aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais, sempre de maneira 
positiva, é dicir, nunca poden supoñer unha rebaixa das calificacións previas. 
 
Os traballos feitos durante o terceiro trimestre son de dous tipos: 
a) obrigatorios, para recuperar avaliacións suspensas, se as houbera. 
b) voluntarios, para subir nota. A cualificación global dos traballos voluntarios é unha media ponderada en función da 
carga de traballo de cada un deles. 
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3. 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

Cualificación final = (media da 1ª e 2ª avaliación) + 0,2 x (cualificación dos traballos para subir nota) 
 
É dicir, para obter a cualificación final primeiro faise a media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións e esa 
media pode ser aumentada ata en 2 puntos coa cualificación dos traballos para subir nota. 
   

Proba extraordinaria de 
setembro 

Cando un alumno non supere a materia na avaliación final ordinaria ten dereito a realizar unha proba extraordinaria 
en setembro. A proba será a mesma para todo o alumnado do mesmo curso e consiste nun exame escrito e, se o 
profesor o considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

Actividades  

 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do 
curso proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e 
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
 
O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación e adaptado en 
función de cada etapa, área ou materia, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de non 
sobrecargalos de tarefas excesivas. Pódense combinar traballos individuais ou en equipo, especificamente da materia 
ou interdisciplinares, etc, coas probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo realizado. 
 
Tamén se pode poñer traballo sobre materia nova, que esté dentro dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 
 
Trabállase co libro de texto ou sobre información subida á aula virtual do centro, e sobre eses contidos encárganselles 
tarefas aos alumnos, como resolver problemas, respostar a preguntas ou elaborar resumos ou outros materiais. 
 
O alumnado envía as tarefas mediante a aula virtual ou outros medios como correo electrónico. 
 
Se existe a posibilidade, e o profesorado o considera necesario, pódense manter conversas en tempo real co 
alumnado mediante aplicacións telemáticas. 
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4.Información e publicidade. 

 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

En principio todas as comunicacións se manteñen a través de internet. Se algún alumno carece da posibilidade de 
conectarse debe comunicarse co centro para que lle faciliten a conexión. 

Materiais e recursos 

O material habitual que o alumnado ten na casa: libro de texto, caderno, etc. 
Documentación dixital aloxada na aula virtual do instituto. 
Outros contidos dixitais aloxados en diversas páxinas web, como vídeos ou imaxes. 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A comunicación co alumnado e as familias pode facerse a través de varios medios, dependendo do que 
considere o profesor máis adecuado en cada momento: aula virtual do centro; correo electrónico; Abalar 
móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


