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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 uso técnico, 
comparando as súas propiedades. 
TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas 
dos materiais de uso técnico. 

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. 

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

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

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

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

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información. 
TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de 
risco. 

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

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

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

No caso da 3ª avaliación, a avaliación do traballo feito en confinamento base-
arase na realización e entrega telemática das tarefas propostas ao alumnado 
por parte do profesorado. 

 

Instrumentos: 

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

No caso da 3ª avaliación, os instrumentos de avaliación serán o traballo rea-
lizado polo alumnado durante o confinamento e enviado ao profesorado a 
través da Aula Virtual. 

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. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

(No documento: 
Adaptación 

programación 
3ºESO pendentes, 

xefatura de 
departamento) 

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. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
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. 

Alumnado con conectividade: A través da Aula Virtual do instituto 
mediante vídeos, cuestionarios, entrega de tarefas,... que permite ao 
alumnado conectarse sen limitación de horarios. 

Así mesmo, o alumnado poderá (e deberá) escribir ao profesorado a 
través da mensaxería da Aula Virtual solicitando aclaración ás súas 
dúbidas ou axuda coas súas dificultades. 

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

Materiais e recursos 

Ordenador con conexión a Internet. 

Cascos ou auriculares ou no caso de non contar con eles o móbil. 

Vídeos explicativos. 

Documentación escrita. 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A vía de comunicación ordinaria co alumnado é a plataforma Moodle. O 

profesorado porase en contacto coas familias que considere a través de 

Abalar e/ou mediante chamada telefónica. 

 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 


