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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

  Representar obxectos mediante vistas e
perspectivas  aplicando  criterios  de
normalización e escalas. 

 Interpreta  esbozos  e  bosquexos  como  elementos  de  información  de  produtos
tecnolóxicos.

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

 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.

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

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso
técnico.



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

 (*) Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 



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

 (*) Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.





* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Observación  sistemática  e  probas
específicas (1ª e 2ª avaliación)

 Observación e rexistro da actividade dos alumnos na clase: Interés e iniciativa.

 Realización de probas escritas.







 Análise  das  produccións  dos  alumnos
(tódalas avaliacións)

 Rexistro da evolución do caderno do alumno: Nas notas diarias e esquemas elaborados nas
dúas primeiras avaliacións. Na terceira sera control e rexistro do cumprimento dos prazos de
entrega das actividades propostas.

 Rexistro e valoración das actividades propostas polo profesor e realizadas polo alumno no seu
caderno, dentro das dúas primeiras avaliacións, e das entregadas vía online no caso da terceira
avaliación. Valórase a exactitude do resultado, que os pasos para obter o resultado sexan os
correctos e teñan sentido, que o alumno empregue o vocablario adoitado á tarefa.







2.2. Criterios para a cualificación final

A  nota  da  Avaliación  Ordinaria  será,  principalmente,  a  media  numérica  das  dúas  primeiras
avaliacións, redondeada a enteiro co redondeo matemático no primeiro decimal.

A nota obtida no traballo e desempeño desta terceira avaliación “online” será puntuada de un a dez, a
continuación será prorrateada a un punto (dividirase por 10), 

Esa nota prorrateada a un punto sumarase a esa media das dúas primeiras avaliacións. Se a
nota resultante desa suma é maior que dez, redondearase a dez.

2.3. Proba extraordinaria de setembro

Si algún alumno suspende a avaliación Ordinaria, terá que facer as seguintes tarefas na Extraordinaria :

Un boletín de problemas de debuxo técnico (vistas, acotacións) que se lle facerá chegar polo método
que se escolla para entregalo boletín de notas da avaliación Ordinaria ou de Xuño. 

Un exame dalgúns deses problemas, e algunhas cuestións en formato test sobre os contidos teóricos
desenrolados no aula desde o comezo do curso 19/20 ata antes do confinamento polo COVID-19 de marzo
de 2020.

O valor do exame será o 60% da nota final da avaliación extraordinaria, e o boletín de debuxo
será o 40% restante. Si pola situación do país nese mes de setembro non se pode facer un  exame, a
avaliación do realizado co boletín pasará  a  selo  100% da nota da  avaliación extraordinaria,  e a
recepción dese boletín polo profesor para a súa avaliación terá que adaptarse en tempo e forma á situación
existente nese intre. A nota final enteira obtense aplicando á nota con decimais o redondeo matemático no
primeiro decimal.
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3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Neste curso 2019/20 no Departamento de Tecnoloxía do IES Lamas de Castelo  non  existe ningún
alumno coa materia pendente doutros cursos.

3.2. Criterios de avaliación

Criterios de avaliación





















3.3. Criterios de cualificación

3.4. Proba extraordinaria de setembro
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

4.1. Metodoloxía

Fundamentalmente, envío de diversos materiais ós alumnos do Departamento usando á páxina web do
centro. 

A comunicación cos alumnos mantense a través do correo electrónico, tanto para comunicarlles os
novos envios de material  á web como para comunicar  prazos de execución das actividades,  asi  como
comunicar  os  comentarios  e  correccións  dos  materiais  elaborados  polos  alumnos.  E  como  non,  para
mantelo contacto con eles e responderlles a calquera dúbida que podan ter e a comuniquen mediante o
correspondente correo.

4.2. Actividades

As actividades propostas son variadas tanto de reforzo do realizado nas dúas avaliacións presenciais
como de ampliaciión, intentando non facelas demasiado longas e difíciles para non saturar ós alumnos que
tamén teñen mais materias ademais das do Departamento.

4.3. Materiais e recursos

O Departamento usará os seguintes materiais e recursos:

• Enlaces a páxinas web, tutoriais, vídeos e outros recursos multimedia. 

• Correo electrónico.

• Páxina web do centro e, se fixese falta nalgún caso ou nalgún intre, uso da aula virtual do centro.

• No caso dalgúns dos  alumnos  do Centro que tiñan problemas de conexión (ou directamente non
tiñan), ordenadores e conexións 4G de balde enviadas pola Conselleria e distribuidas pola dirección
do IES Lamas de Abade a eses alumnos.

• Aínda  que  existen  medios  técnicos  proporcionados  pola  Consellería,  neste  Departamento  non
usaremos medios de comunicación cos alumnos que impliquen transmisión de imaxes en tempo
real (videochamadas, videochat, etc...). Por dúas razóns:

• Porque hai alumnos do Centro que teñen problemas de conexión a internet que imposibilitarían
o mantemento dunha comunicación fluída mediante eses sistemas de video que esixen de certa
calidade mínima na conexión, e polo tanto eses alumnos quedarían discriminados respecto ós
outros que teñan esa calidade.

• Porque o Departamento considera que a utilización de video en tempo real, na actual situación
de  lexislación  que  imposibilita  a  grabación  do  alumno  menor  de  idade  implicado  na
comunicación, deixa ó profesor nunha situación moi difícil, tremendamente delicada e casi de
indefensión  no  caso  de  que  se  xenere algunha  circunstancia,  chamémoslle  “inapropiada”,
durante  o  desenrolo  da  mesma.  Sobre  todo  no  caso  naquelas  comunicacións  individuais
alumno-profesor. 
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

id=14

IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

7

Programación didáctica Curso académico 2019/20

3º de ESO: Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía

Carnota, 13  de maio de 2020

O xefe do Departamento de Tecnoloxía

Ramiro Martínez Ameneiro
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