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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  3º Trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B4.1. Relaciona 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. 

TEB2.4.2. Calcula as magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 

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

B5.3. Utilizar 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 de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

Os especificados na páxina anterior 

 

Criterios de cualificación: 

Cualificación final en xuño: Será a resultante da media aritmética do traballo 
realizado. Á puntuación resultante poderase subir ata un máximo de 2puntos, 
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 ou traballo na aula virtual. Obterá 
a cualificación de 5 puntos se contesta correctamente ao 50% das cuestións 
ou unha porcentaxe superior ou realiza o traballo cumprindo cos mínimos 
esixibles. 

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) ou realizar un traballo cumprindo cos mínimos esixibles. 

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. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

No 3º trimestre, a avaliación do traballo feito en confinamento basearase na 
realización e entrega telemática das tarefas propostas ao alumnado. 

Os contemplados na programación xeral, tendo en conta que a valoración do 
traballo do alumnado neste período será para mellorar a cualificación final (en 
ningún caso para diminuíla). 

Os instrumentos de avaliación serán o traballo realizado polo alumnado du-
rante o confinamento e enviado ao profesorado a través da Aula Virtual. 

 

 
 

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

 
Idem curso de referencia 

 

 
 

4. Información e publicidade 

 Idem curso de referencia 

 

 


