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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles       3º Trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 
pneumática. 

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 
pneumática. 

B5.4. Experimentar con dispositivos pneumáticos-hidráulicos ou 
simuladores informáticos. 

TEB5.4.1. Realiza montaxe de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con 
compoñentes reais ou mediante simulación. 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia. TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se 
produciron ao longo da historia da humanidade. 

B.6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a 
partir da análise de obxectos, relacionando inventos e descubertas co contexto 
en que se desenvolven. 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: IES PINO MANSO 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: TECNOLOXÍA 
 

  

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación seguirá os procedementos da programación xeral en relación 
coa 1ª e 2ª avaliación. 

No caso do 3º trimestre, a avaliación do traballo feito en confinamento 
basearase na realización e entrega telemática das tarefas propostas ao 
alumnado por parte do profesorado. Estas tarefas, conforme á lexislación 
recente, serán sempre avaliadas con carácter positivo. 

Instrumentos: 

Os contemplados na programación xeral en relación coa 1ª e 2ª avaliación.  

No caso do 3º trimestre, os instrumentos de avaliación serán o traballo 
realizado polo alumnado durante o confinamento e enviado ao 
profesorado. 

Cualificación final 

Cualificación final: Será a resultante da media aritmética da primeira e 
segunda avaliación. Á puntuación resultante poderase subir ata un 
máximo de 1 punto, en función do traballo realizado de xeito virtual no 
terceiro trimestre. 
O alumnado que non acade 5 puntos mediante o comentado no anterior 
parágrafo, deberá realizar un cuestionario na aula virtual. Obterá a 
cualificación de 5 puntos se contesta correctamente ao 50% das cuestións 
ou unha porcentaxe superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado cunha cualificación final inferior a 5 puntos no mes de xuño, 

deberá de realizar unha proba escrita presencial no mes de setembro sobre 

os contidos dados nas dúas primeiras avaliacións (sempre e cando a 

situación sanitaria o permita). 

No suposto de non ser posible a realización da proba presencial, 

ofreceráselle a posibilidade de realizar unha serie de tarefas de recuperación 

non presenciais antes da avaliación extraordinaria do mes de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

(NON HAI) 

Criterios de avaliación: 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso e reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 

Realización de fichas con preguntas que versarán sobre os aspectos 
máis salientables de cada unidade didáctica ou realización de traballos 
que abranguen eses aspectos máis salientables . 

Por unha banda teremos fichas correspondentes á recuperación das 
unidades impartidas presencialmente e por outra banda teremos 
unhas fichas de ampliación correspondentes a novas unidades que se 
vaian impartindo dun xeito non presencial. 

Como actividades de repaso e reforzo recomendamos ao alumnado 
que xa superara as unidades didácticas presenciais, que realice tamén 
as fichas correspondentes á recuperación. 

 

Metodoloxía  

Alumnado con conectividade:  O equipo docente do IES Pino Manso 

mantén unha comunicación fluída entre os seus integrantes. Lévase un 

control, tanto por parte dos titores como do profesorado en xeral, da 

realización que o alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas. 

A metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a conectividade do 

alumnado, dado que a aqueles que non dispoñían de medios técnicos 

fornecéuselles de portátiles e conexións procedentes do noso centro, 

da Consellería e tamén do propio concello do Porriño. En consecuencia, 

a metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a conectividade do 

noso alumnado. 

Proporase na aula virtual a realización de tarefas e a través da 

mensaxería da aula virtual o alumnado poderá consultar todas aquelas 

dúbidas que lles xurdan na realización destas.  

O alumnado que se detecte que leva un tempo sen conectarse ou sen 

entregar as tarefas na aula virtual recibirá unha comunicación a través 

desa plataforma e se non hai resposta da dirección do centro polo 

medio que estime conveniente. 

Alumnado sen conectividade: Envío de información ás familias 
mediante correo electrónico, Abalar e/ou chamada telefónica. 

Materiais e recursos 

Aula virtual do centro. 

Mensaxería da aplicación AbalarMóbil. 

Documentación escrita. 

Apuntamentos das unidades didácticas en formato “pdf” / vídeos. 
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Fichas de exercicios de cada unidade didáctica en formato “odt”, “word” 

e “pdf”. 

Outros (Vídeos). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado: Comunicarase periódicamente as tarefas a través da Aula 
Virtual  do instituto onde farán a entrega das tarefas. 
Familia: Son informadas por AbalarMóbil da falta de entrega de tarefas 
por parte dos seus fillos/as. Mensaxería do centro. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 


