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1.1.  Estándares de aprendizaxe imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización. 

1. Describe as fases do proceso tecnolóxico. 

2. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo con 
pequenos erros na representación. 

2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando 
os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, 
seguridade e respecto polo ambiente. 

1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción 
do prototipo. 

2. Elabora un presuposto de fabricación para un proxecto tecnolóxico 

3. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos. 

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

2. Interpreta os sinais propios de un aula ou dun taller tecnolóxico. 

4. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de 
obxectos tecnolóxicos. 

1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 

2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos 

cotiás. 

5. Analizar as propiedades das madeiras utilizadas na construción de 
obxectos tecnolóxicos. 

1. Describe as propiedades máis importantes das madeiras. 

2. Diferencia entre os usos dos dous grandes tipos de madeiras. 

3. Recoñece os útiles e ferramentas do traballo da madeira. 

6. Identificar materiais convencionais respectando as súas características 
e coñecer as técnicas e ferramentas adecuadas para a súa 
manipulación, con especial atención ás normas de seguridade e saúde. 

1. Identifica as ferramentas do taller en operacións básicas de 

conformación dos materiais de uso técnico. 

7. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as estruturas, 
experimentando en prototipos 

1. Describe as principais características dos diferentes tipos de estruturas. 

2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos 
que configuran a estrutura. 
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3. Recoñece os distintos tipos de materiais empregados na construción das 
estruturas ó longo da historia. 
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1.2.  Estándares de aprendizaxe desenvoltos no terceiro trimestre 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Analizar as propiedades dos METAIS como materiais utilizados na 
construción de obxectos tecnolóxicos. 

1. Describe os métodos de obtención máis importantes dos metais. 

2. Describe as propiedades máis importantes dos metais mais usados nas 
industrias tecnolóxicas. 

3. Relaciona os metais máis empregados na industria tecnolóxicas coas súas 
aplicacións industriais 

4. Recoñece os métodos máis importantes do mecanizado dos metais. 

5. Recoñece o impacto medioambiental das industrias e do consumo de 
metais. 

  

  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO:: IES POETA AÑÓN 
CURSO:2ºESO 

MATERIA:TECNOLOXIA 

 

2. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos: 
Solicitude de produtos e resolución de exercicios. Exercicios de comprensión,  e de 
expresión sobre os temas tratados. 

 

Instrumentos: 
Traballo individual, exercicios, cuestionarios, probas escritas… 

 

Cualificación final 

1.Alumnado con algunha avaliación suspensa. 
Trataranse contidos de repaso para a recuperación da materia de esa ou esas 
avaliacións suspensas. 

A nota da recuperación de cada avaliación será a seguinte: 

• Entrega das actividades solicitadas en prazo e forma: 25% 

• Cualificación das tarefas entregadas: 75% 
A nota final será a media das notas das dúas avaliacións (1ª e 2ª avaliación) . 
 
2.Alumnado coas dúas avaliacións aprobadas (1ª e 2ª avaliación). 
Poderán aumentar a cualificación da nota media obtida nas avaliacións 
anteriores, ata 1,5 puntos, repartidos do seguinte xeito: 

• Entrega puntual de tarefas en prazo e forma dende o 16 de marzo ata 
0,5 puntos. 

• Cualificación das tarefas: ata 1 punto. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba estará baseada nos estándares imprescindibles dos dous primeiros 
trimestres xa indicados. De forma presencial cun exame clásico ou 
telemática  se as circunstancias así o obrigan. 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

O Departamento de Tecnoloxía non tivo ningún alumno coa materia 
pendente en ningún curso da ESO  no curso escolar 2019/20 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

Repaso e ampliación de contidos  con: 

Actividades referidas ós contidos que poden ser : realización de 
esquemas, exercicios de resposta corta, exercicios de completar ou 
ben a realización de traballos monográficos sobre un tema.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

Realízase un seguimento individualizado do alumnado. 

Avisos das tarefas na aula virtual e na páxina web do centro. 

Actividades e entrega de contidos de repaso e ampliación a través do 
correo persoal de cada alumno. 

Atención ós correos electrónicos para solución de dúbidas de luns a 
sábados. 

Non houbo casos de non conectividade co alumnado, todos eles tiñan 
correo electrónico e ordenador. 
 

Materiais e recursos 
O libro de texto, enlaces a páxinas web, enlaces a vídeos didácticos e 
enlaces a artigos de prensa. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Se empregarán os mesmos canles que para o envío e control de actividades: 

Páxina web do centro e  correo electrónico, así como aviso Abalar ás familias.  

 

Publicidade Na área do Departamento de Tecnoloxía da páxina web do IES ao lado da 
programación do curso 2019/20 xa exposta. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                        En Outes , 11/05/20 

 

 

 

 

                                                                                         Asdo: Ana Moure 

  

                                                                                        Xefa do departamento de Tecnoloxía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


