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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

19.B1.2. Resolver problemas sinxelos utilizando 
algoritmos.

20.PROB1.2.1. Analiza problemas para elaborar algoritmos que os 
resolven.

24.PROB1.2.2. Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de 
determinadas condicións.

35.B1.3. Analizar a estrutura dun programa informático, 
identificando os elementos propios da linguaxe de 
programación utilizada e a súa función.

36.PROB1.3.1. Identifica elementos característicos da linguaxe de 
programación en programas sinxelos.

47.B2.1. Empregar as construcións básicas dunha linguaxe de 
programación por bloques para resolver problemas.

48.PROB2.1.1. Describe o comportamento dos elementos básicos da 
linguaxe.

52.PROB2.1.2. Emprega correctamente os elementos do contorno de 
traballo de programación.

55.PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos usando elementos 
gráficos e interrelacionados para resolver problemas concretos.

66.B2.2. Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de 
programación por bloques empregando instrucións básicas.

67.PROB2.2.1. Realiza programas sinxelos na linguaxe de 
programación empregando instrucións básicas.

79.B2.3. Resolver problemas nunha linguaxe de programación 
por bloques empregando instrucións iterativas.

80.PROB2.3.1. Realiza programas de mediana complexidade na 
linguaxe de programación empregando instrucións condicionais e 
iterativas.

85.PROB2.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados 
como partes separadas.

95.B2.4. Resolver problemas nunha linguaxe de programación 
por bloques empregando variables e estruturas de datos.

96.PROB2.4.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características.

100.PROB2.4.2. Realiza programas de certa complexidade na linguaxe 
de programación empregando variables e estruturas de 
almacenamento.

124.B2.6. Verificar o funcionamento dos programas para 
depuralos ou para optimizar o seu funcionamento.

125.PROB2.6.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións.

128.PROB2.6.2. Depura e optimiza o código dun programa dado 
aplicando procedementos de depuración.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula durante a 1ª e 
2ª avaliación en 1º ESO 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos sobre as animacións con Scratch en 1º ESO
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tarefas de Recuperación 1ª Avaliación   Iniciación a Scratch

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Case un 
Fontaneiro 10 %

9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Aula Virtual 
(preme aquí)

Teoría e 
tarefas 
detalladas no 
tema de 
Iniciación a 
Scratch na 
Aula Virtual do 
centro

O Nome 
Animado 10 %

9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Ao Lindo 
Cadrado e Tres 
Lindos 
Cadrados

20 %
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

E sen embargo 
móvese 10 %

9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Recolle o 
Sementado e 
Contamos o 
Recollido

25 %
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Dicir se un 
número e par 
ou impar

25 %
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación   Iniciación a Scratch

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Tenis (pong) 25 %
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Aula Virtual 
(preme aquí )

Teoría e 
tarefas 
detalladas no 
tema de  
Videoxogos 

Carreira de 
coches (Track 
10)

25 %
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)
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Cazapantasmas 
(Ghostboosters) 25 %

9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Aula Virtual 
(preme aquí )

tema de  
Videoxogos 
Clásicos na 
Aula Virtual do 
centroMuro 

(Arkanoid ) 25
9 de xuño 
(pódese 
entregar antes)

Tarefas de Ampliación Iniciación a Scratch

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Tarefa 1:
Realizar un 
diálogo en 
Scratch
Crear o bloque 
ANDAR

Crear o Bloque 
SALTAR

Combinar ambos 
Bloques

Engadirlle Son a 
unha figura

20 % Día 30 de Abril Aula Virtual
(preme aquí)

Teoría e 
desenvolment
o das tarefas 
no tema de 
Animacións na 
Aula Virtual do 
centro

Tarefa 2: 
Booktrailer 1 
Escribir resumo 
do libro 
seguindo as 
pautas dadas en 
teoría (1/2 hora)

Escribir o guión 
seguindo as 
pautas dadas na 
teoría (1hora e 
1/2)

20 % 12 de maio Entrega Aula 
Virtual

Tarefa 3: 
Booktrailer 2

Crear a 
animación que 
sexa o 
booktrailer. (8 
horas)

60 % 16 de xuño Entrega Aula 
Virtual

Tarefas de Ampliación Iniciación a Scratch 2º ESO

Actividades Contidos Cualificación Data de 
entrega

Recursos para 
a tarefa: Aula 
Virtual, abaixo de 
todo no apartado 
”3ª Avaliación (2º 
ESO) -  
Actividades e 
entregas”

Entrégase 
en
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Actividade 1
Sincronizaci
ón dun 
diálogo

Numérica (0 a 
10)

4 a 9 de 
maio Sincronización

Aula Virtual, 
no apartado 
adicado a 
cada tarefa

Actividade 2
Engadir 
efectos 
gráficos

Numérica (0 a 
10)

11 a 16 
de maio Efectos gráficos

Actividade 3 Engadir son Numérica (0 a 
10)

18 a 23 
de maio Son

Actividade 4
Creación 
dunha 
animación 
propia

Numérica (0 a 
30)

25  de 
maio a 13 
de xuño

Realización 
dunha animación
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  6 6
CENTRO:IES PONTEPEDRIÑA 

CURSO : 1 E 2 º ESO 
MATERIA :  INICIACIÓN A SCRATCH 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/node/852


 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA 
CURSO:  2º ESO 
MATERIA: Tecnoloxía 
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía 
DATA: 12 de maio de 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   

  
   



   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪B2.1. Representar obxectos mediante vistas e 
perspectivas aplicando criterios de normalización e 
escalas.

▪TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas 
obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 
empregando criterios normalizados de cotación e escala.

▪B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

▪TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

▪B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados 
na construción de obxectos tecnolóxicos.

▪TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais 
de uso técnico.

▪TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos cotiás.

▪B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están 
sometidas as estruturas, experimentando en 
prototipos.

▪TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características 
propias que configuran os tipos de estruturas, apoiándose 
en información escrita.

▪TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa 
transmisión nos elementos que configuran a estrutura.

▪B4.2 . Ident i f icar operadores mecánicos de 
transformación e transmisión de movementos en 
máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e 
montar sistemas mecánicos.

▪TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, 
como transforman e transmiten o movemento distintos 
mecanismos.

▪TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as engrenaxes.

▪TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran 
unha máquina ou un sistema desde o punto de vista 
estrutural e mecánico.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas de 
elementos de máquinas 

Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tarefas de Recuperación 1ª Avaliación  Tecnoloxía 2º ESO

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en

Recursos para a 
tarefa: Aula 
Virtual, abaixo 
de todo no 
apartado ”3ª 
AVALIACIÓN”

Actividade 1 Númerica (0 a 
10) 4 a 9 de maio

hugo.tecnoloxia
@gmail.com

Obter as vistas 
de pezas

Actividade 2 Númerica (0 a 
10) 11 a 16 de maio

Resolve os 
exercicios 
(escalas e cotas)

Actividade 3 Númerica (0 a 
10) 18 a 23 de maio

Contesta as 
cuestións 
(materiais)

Actividade 4 Númerica (0 a 
10) 25 a 30 de maio

Contesta as 
cuestións 
(madeira e 
metal)

Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación   Tecnoloxía 2º ESO

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en

Recursos para a 
tarefa: Aula 
Virtual, abaixo 
de todo no 
apartado ”3ª 
AVALIACIÓN”

Actividade 5 Numérica (0 a 
10) 1 a 6 de xuño

hugo.tecnoloxia
@gmail.com

Identifica e 
relaciona 
(elementos 
estruturais)

Actividade 6 Numérica 8 a 13 de xuño
Identifica os 
diferentes 
esforzos

Tarefas de Ampliación Tecnoloxía 2º ESO
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Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en

Recursos para a 
tarefa: Aula 
Virtual, abaixo 
de todo no 
apartado ”3ª 
AVALIACIÓN”

Actividade 
1:Transmisión 
lineal (pancas)

Numérica (0 a 
10) 4 a 9 de maio

hugo.tecnoloxia
@gmail.com

Exercicios de 
pancas

Actividade 
2:Transmisión 
lineal (poleas)

Numérica 11 a 16 de maio Exercicios de 
poleas

Actividade 3: 
Transmisión 
circular (rodas, 
engrenaxes...)

Numérica 18 a 23 de maio
Exercicios de 
rodas e 
engrenaxes

Actividade 
4:Transmisión 
circular 
(parafuso sen 
fin)

Numérica 25 a 30 de maio
Exercicios de 
parafusos sen 
fin

Actividade 
5:Transmisión 
circular 
(parafuso sen 
fin)

Numérica 1 a 6 de xuño Cuestións 1

Actividade 
6:Transmisión 
circular 
(parafuso sen 
fin)

Numérica 8 a 13 de xuño Cuestións 2
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos.

▪ TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos.

▪ 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.

▪ TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de circuítos básicos.

▪ 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 e monta circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, conectores, condensadores 
e resistencias.

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 
software específico e simboloxía adecuada, e experimenta 
cos elementos que o configuran.

▪ 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.

▪ B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos.

▪ TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos 
con equipamentos informáticos.

▪ 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.

▪ TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula durante a 1ª e 
2ª avaliación
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tecnoloxía 3º ESO: Tarefas de Recuperación 1ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega

Recursos para a 
tarefa :Aula 
Virtual, abaixo 
de todo no 
apartado ”3ª 
AVALIACIÓN”

Entrégase en

Actividade 1 Numérica (0 a 10) 4 a 9 de maio Plásticos 1 hugo.tecnoloxia@g
mail.com

Actividade 2 Numérica 11 a 16 de maio Plásticos 2

Actividade 3 Numérica 18 a 23 de maio Materiais 1

Actividade 4 Numérica 25 a 30 de maio Materiais 2

Tecnoloxía 3º ESO: Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega

Recursos para a 
tarefa:Aula 
Virtual, abaixo 
de todo no 
apartado ”3ª 
AVALIACIÓN”

Entrégase en

Actividade 1 Numérica (0 a 10) 4 a 9 de maio Exercicios de 
carga eléctrica

hugo.tecnoloxia@
gmail.com

Actividade 2 Numérica 11 a 16 de maio
Exercicios de 
magnitudes 
eléctricas

Actividade 3 Numérica 18 a 23 de maio Simplificación de 
circuítos 1

Actividade 4 Numérica 25 a 30 de maio Simplificación de 
circuítos 2

Actividade 5 Numérica 1 a 6 de xuño Resistencia 
variable
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Actividade 6 Numérica 8 a 13 de xuño Resistividade
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. ▪TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para 
resolver problemas, utilizando unha linguaxe de 
programación.

▪B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. ▪TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de 
adquisición e interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos datos obtidos.

▪ B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a 
simboloxía axeitada.

▪ TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, subministración de auga e 
saneamento, aire acondicionado e gas.

▪ TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalacións 
para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia 
enerxética.

▪ B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e 
valorar as condicións que contribúen ao aforro 
enerxético.

▪ TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza 
o seu funcionamento.

▪B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e 
permitan a práctica coa simboloxía normalizada.

▪TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de 
circuítos analóxicos básicos, utilizando simboloxía 
axeitada.

▪B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 
elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico.

▪TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos 
básicos deseñados previamente.

▪B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra 
de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

▪TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra 
de Boole.

▪TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos.

▪B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

▪TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

▪B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus 
compoñentes

▪TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas 
automáticos.

▪TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre lazo 
aberto e pechado.

▪B4.2. Montar automatismos sinxelos. ▪TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos.
▪B4.3. Desenvolver un programa para controlar un 

sis tema automático ou un robot e o seu 
funcionamento de forma autónoma.

▪TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un 
sistema automático ou un robot que funcione de forma 
autónoma en función da realimentación que recibe do 
contorno.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA  DE  1 4
CENTRO:IES PONTEPEDRIÑA 

CURSO : 4º ESO 
MATERIA :  TECNOLOXÍAS 

   



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula durante a 1ª e 
2ª avaliación 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos sobre a enerxía 
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tecnoloxía 4º ESO AB: Tarefas de Recuperación 1ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Preguntas sobre 
Introdución a 
Robótica

50 % 31 de maio Tarefa na AV  
(preme aquí)

Enunciado da 
tarefa: 
Introdución a 
robótica na AV.

Test de 
Robótica 50 % Realización o 1 

de xuño Tarefa na AV Teoría de 
Robótica

Tecnoloxía 4º ESO AB: Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Internet 3 50 % 31 de maio Tarefa na AV  
(preme aquí)

Enunciado da 
tarefa

Internet 4 50 % 31 de maio Tarefa na AV 
(preme aquí)

Enunciado da 
tarefa

Tecnoloxía 4º ESO AB: Tarefas de Ampliación da 3ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Capítulo 1: 
quen? 20 % 4 de maio Tarefa na AV Capítulo 1 na 

AV
Capítulo 2: 
mente aberta 20 % 13 de maio Tarefa na AV Capítulo 2 na 

AV
Capítulo 3: 
recursos 20 % 25 de maio Tarefa na AV Capítulo 3 na 

AV

Capítulo 4: Lab 20 % 3 de xuño Tarefa na AV Capítulo 4 na 
AV

Capítulo 5 
Faino!! 20 % 15 de xuño Tarefa na AV Capítulo 5 na 

AV
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a 
protección do individuo na súa interacción na rede.

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais.
▪ TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da información persoal.

▪ B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que os configuran e a súa 
función no conxunto.

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información.

▪ TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema 
operativo e de accesibilidade do equipamento informático.

▪ B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software 
de propósito xeral.

▪ TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas 
operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a 
estes.

▪ B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 
identificando os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características.

▪ TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos 
dun computador, as súas características técnicas e as 
conexións entre eles.

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 
para a produción de documentos.

▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con 
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de 
táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras 
posibilidades de deseño, e interactúa con outras 
características do programa.

▪ TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de 
follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

▪ B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en diversas 
producións.

▪ TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a 
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai 
dirixido.

▪ TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio 
e vídeo, edita a información mediante software específico 
e crea novos materiais en diversos formatos.

▪ B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 
información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles.

▪ TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir 
recursos en redes locais e virtuais.

▪ B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren 
información textual, numérica, sonora e gráfica.

▪ TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos 
en estruturas hipertextuais.

▪ B5.3. Coñecer os estándares de publicación e 
empregalos na produción de páxinas web e coas 
ferramentas das TIC de carácter social.

▪ TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os 
propios.

▪ B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás producións desde 
diversos dispositivos móbiles.

▪ TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma.

▪ TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc.

▪ B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns 
información en canles de contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e vídeo.

▪ TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos 
noutras producións.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula na 1º e 2º 
avaliación 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas e produtos 
informáticos deseño 3D 

Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

TIC 4º ESO AB: Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa

Edición de 
imaxe dixital co 
software libre 
GIMP

50 % 15/5/2020
AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado da 
tarefa na AV.
Vídeo 
explicativo na 
rede.
Material de 
elaboración 
propia.

Manexo de 
LibreOffice 30 % 5/6/2020

AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado da 
tarefa na AV.
Vídeo 
explicativo na 
rede.

Cuestionario 
sobre conceptos 
de hardware e 
software

20 % 12/6/2020 AV

Material na 
rede.
Material de 
elaboración 
propia.

TIC 4º ESO AB: Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Entregase en Recursos para a 
tarefa
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Edición de 
audio co 
software libre 
Audacity

60 %

15/5/2020 
(alumnado que 
non superou só 
a 2ª avaliación)
29/5/2020 
(alumnado que 
non superou 
tanto a 1ª como 
a 2ª avaliación)

AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado da 
tarefa na AV.
Vídeo 
explicativo na 
rede.
Material de 
elaboración 
propia.

Manipulación 
de audio co 
software libre 
Audacity

40 %

5/6/2020 (tanto 
o alumnado que 
non superou só 
a 2ª avaliación 
como aquel que 
non superou nin 
a 1ª nin a 2ª 
avaliación)

AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado da 
tarefa na AV.
Vídeo 
explicativo na 
rede.

TIC 4º ESO AB: Tarefas de Ampliación

Actividades Contidos Cualificació
n

Data de 
entrega Entregase en Recursos 

para a tarefa

Edición de 
vídeo

Edición e 
vídeo dixital 
co software 
libre 
Kdenlive

15 % 27/3/2020
AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado 
da tarefa na 
AV.
Vídeo 
explicativo 
na rede.
Material de 
elaboración 
propia.

Deseño 3D 
(1ª tarefa)

Introdución 
ao manexo 
do software 
Onshape 
para o 
deseño 3D

25 % 30/4/2020
AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado 
da tarefa na 
AV.
Vídeo 
explicativo 
na rede.

Deseño 3D 
(2ª tarefa)

Deseño de 
figuras 3D 
mediante o 
software 
libre 
Onshape (1ª 
parte)

25 % 15/5/2020
AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado 
da tarefa na 
AV.
Vídeo 
explicativo 
na rede.
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Deseño 3D 
(3ª tarefa)

Deseño de 
figuras 3D 
mediante o 
software 
libre 
Onshape (2ª 
parte)

35 % 5/6/2020
AV e/ou 
enderezo 
electrónico

Enunciado 
da tarefa na 
AV.
Vídeo 
explicativo 
na rede.
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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CURSO:  1º BAC 
MATERIA: Tecnoloxía Industrial I 
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía 
DATA: 12 de maio de 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   



   



Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪B2.1. Analizar os bloques constitutivos de sistemas e/ou 
máquinas, interpretando a súa interrelación, e 
describir os principais elementos que os compoñen, 
utilizando o vocabulario relacionado co tema.

▪TI1B2.1.1. Describe a función dos bloques que constitúen 
unha máquina dada, explicando de forma clara e co 
vocabulario axeitado a súa contribución ao conxunto.

▪TI1B2.1.2. Debuxa diagramas de bloques de máquinas-
ferramenta explicando a contribución de cada bloque ao 
conxunto da máquina.

▪B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de 
circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos que dan solución a problemas técnicos, 
con axuda de programas de deseño asistido, e calcular 
os parámetros característicos destes.

▪TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o 
esquema dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou 
hidráulico que dea resposta a unha necesidade 
determinada.

▪TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de funcionamento 
dun sistema mecánico e dun circuíto eléctrico-electrónico, 
pneumático ou hidráulico, a partir dun esquema dado.

▪B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-
e l e c t r ó n i c o s , p n e u m á t i c o s e h i d r á u l i c o s 
característicos, interpretando os seus esquemas, 
utilizando os aparellos e os equipamentos de medida 
adecuados, interpretando e valorando os resultados 
obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha simulación 
física destes.

▪TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais en circuítos 
eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos, 
debuxando as súas formas e os valores nos puntos 
característicos

▪TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de 
circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos.

▪B4.1. Analizar a importancia que os recursos 
enerxéticos teñen na sociedade actual, e describir as 
formas de produción de cada unha, así como as súas 
debilidades e fortalezas no desenvolvemento dunha 
sociedade sustentable.

▪TI1B4.1.1. Describe as formas de producir enerxía, en 
relación co custo de produción, o impacto ambiental e a 
sustentabilidade.

▪TI1B4.1.2. Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos 
de centrais de produción de enerxía, e explica cada bloque 
constitutivos e as súas interrelacións.

▪B4.2. Realizar propostas de redución de consumo 
enerxético para vivendas ou locais coa axuda de 
programas informáticos e a información de consumo 
dos mesmos.

▪TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde o punto de 
vista do consumo, que un edificio estea certificado 
enerxeticamente.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula na 1º e 2º 
avaliación 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas de 
elementos de máquinas e mecanismos de transformación de 
movementos 

Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tecnoloxía Industrial 1º Bach: Tarefas de Recuperación 1ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Recursos para a 
tarefa Entrégase en

Actividade 1 Numérica (0 a 10) 4 a 9 de maio

Resolver 
exercicios 
mediante a Lei de 
Ohm

SchoologyActividade 2 Numérica 11 a 16 de maio
Simplificación de 
circuítos co 
método de mallas

Actividade 3 Numérica 18 a 23 de maio Exercicios de 
enerxías

Actividade 4 Numérica 25 a 30 de maio
Exercicios de 
enerxías e 
rendemento

Tecnoloxía Industrial 1º Bach: Tarefas de Recuperación 2ª Avaliación

Actividades Cualificación Data de entrega Recursos para a 
tarefa Entrégase en

Actividade 5 Numérica (0 a 10) 1 a 6 de xuño

Cuestións e 
exercicios sobre 
enerxías 
renovables 1 Schoology

Actividade 6 Numérica 8 a 13 de xuño

Cuestións e 
exercicios sobre 
enerxías 
renovables 2

Tecnoloxía Industrial 1º Bach: Tarefas de Ampliación

Actividades Contidos Cualificació
n

Data de 
entrega

Recursos 
para a tarefa Entrégase en
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Actividade 1 Transmisión 
lineal (pancas)

Numérica (0 a 
10) 4 a 9 de maio Exercicios de 

pancas

Schoology

Actividade 2 Transmisión 
lineal (poleas) Numérica 11 a 16 de 

maio
Exercicios de 
poleas

Actividade 3
Transmisión 
circular (rodas, 
engrenaxes...)

Numérica 18 a 23 de 
maio

Exercicios de 
rodas e 
engrenaxes

Actividade 4

Transmisión 
circular 
(parafuso sen 
fin)

Numérica 25 a 30 de 
maio

Exercicios de 
parafusos sen 
fin

Actividade 5
Transformació
n do 
movemento

Numérica 1 a 6 de xuño Cuestións 1

Actividade 6
Transformació
n do 
movemento

Numérica 8 a 13 de xuño Cuestións 2
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

3. Metodoloxía e acDvidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
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4. Información e publicidade.  

   

I 
   



   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪ B2.1. Configurar computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os 
compoñen e relacionando cada elemento coas 
prestacións do conxunto, e describir as súas 
características.

▪ TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que 
compoñen un computador, identificando os seus principais 
parámetros de funcionamento.

▪ TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques 
funcionais dun computador e describe a contribución de 
cada un ao funcionamento integral do sistema.

▪ TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento 
masivo utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da información.

▪ TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as definen e a 
súa achega ao rendemento do conxunto.

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou 
web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. ▪ TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo 
en conta o destinatario.

▪ TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, 
imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao 
público obxectivo ao que se destina.

▪ TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de 
follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e 
gráficos.

▪ TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas.

▪ TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, 
vídeo e imaxes, utilizando programas de edición de 
ficheiros multimedia.

▪ B5.3. Analizar a estrutura de programas informáticos, 
identificando e relacionando os elementos propios da 
linguaxe de programación utilizada.

▪ TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

▪ B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
cons t ruc ións bá s i ca s dunha l i nguaxe de 
programación.

▪ TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos concretos 
dunha linguaxe determinada.

▪ B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais.

▪ TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha 
linguaxe determinada que solucionen problemas da vida 
real.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Recuperación de avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas ou 
produtos informáticos dos contidos traballados na aula na 1º e 2º 
avaliación 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas e produtos 
informáticos sobre linguaxes de marca e deseño 3D 

Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

TIC 1º Bach: Tarefas de Recuperación 1ª e 2ª Avaliación
Para a recuperación proponse a posibilidade de reenviar as tarefas non entregadas durante as clases 
normais con data límite o sábado 30 de maio. O reenvío, recalco, soamente das tarefas non entregadas, 
será mediante o método de sempre, é dicir, a través de Schoology e dende o apartado adicado a cada 
tarefa.

TIC 1º Bach: Tarefas de Ampliación

Actividades Contidos Cualificació
n

Data de 
entrega

Recursos 
para a tarefa Entrégase en

Actividade 1 Etiquetas 
HTML

Numérica (0 a 
10) 4 a 9 de maio Etiquetas 

HTML

Schoology

Actividade 2
Estrutura 
básica dunha 
páxina web

Numérica 11 a 16 de 
maio

Estrutura 
básica dunha 
páxina 1

Actividade 3

Máis 
elementos na 
estrutura 
dunha web

Numérica 18 a 23 de 
maio

Estrutura 
básica dunha 
páxina 2

Actividade 4
Creación 
dunha web 
sinxela

Numérica 25 a 30 de 
maio

Primeira 
páxina

Actividade 5 Inserción de 
imaxes Numérica 1 a 6 de xuño Imaxes

Actividade 6 Inserción de 
ligazóns Numérica 8 a 13 de xuño Ligazóns

TIC 1º Bach: Tarefas de Recuperación 1ª e 2ª Avaliación
Para a recuperación proponse a posibilidade de reenviar as tarefas non entregadas durante o periodo de 
clase presencial. So é necesario enviar as que  non foran entregadas . A entrega faise na aula virtual, na 
tarefa Recuperación do Curso

TIC 1º Bach: Tarefas de Ampliación

Actividades Contidos Cualificació
n

Data de 
entrega

Recursos 
para a tarefa Entrégase en
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Prácticas 
Onshape 1-9

Programa de 
deseño de 3d 60 %

Cada práctica 
ten a súa data e 
a data final é o 
25 de maio

Aula Virtual Aula Virtual
Deseño dunha 
peza para 
impresión 3d

Realización 
dos procesos 
de deseño, e 
preparación de 
pezas pra 
impresión 3d

40 % 25 de maio ao 
15 de xuño
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa=va para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA 
CURSO:  2º BAC 
MATERIA: Tecnoloxía Industrial II 
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía 
DATA: 12 de maio de 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   



   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪B2.1. Definir e expor as condicións nominais dunha 
maquina ou unha instalación a partir das súas 
características de uso, presentándoas co soporte de 
medios informáticos.

▪TI2B2.1.2. Define as características e a función dos 
elementos dunha máquina, interpretando planos de 
máquinas dadas.

▪B2.2. Describir as partes de motores térmicos e 
eléctricos, e analizar os seus principios de 
funcionamento.

▪TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas tendo en conta 
as enerxías implicadas no seu funcionamento.

▪TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores 
térmicos e eléctricos.

▪B3.4. Implementar fisicamente circuítos eléctricos ou 
pneumáticos a partir de planos ou esquemas de 
aplicacións características.

▪TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos dos sinais 
nos puntos significativos.

▪B4.1. Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos 
automatismos de control, aplicando procedementos 
de simplificación de circuítos lóxicos.

▪TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de sistemas 
combinacionais, identificando as condicións de entrada e a 
súa relación coas saídas solicitadas.

▪TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con 
portas lóxicas a partir de especificacións concretas, 
aplicando técnicas de simplificación de funcións, e propón 
o posible esquema do circuíto.

▪TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con 
bloques integrados, partindo de especificacións concretas, 
e propón o posible esquema do circuíto.

▪TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante 
equipamentos reais ou simulados, e verifica a súa forma.

▪B5.1. Analizar o funcionamento de sistemas lóxicos 
secuenciais dixitais, e describir as características e as 
aplicacións dos bloques constitutivos.

▪TI2B5.1.1. Explica o funcionamento dos biestables, 
indicando os tipos e as súas táboas de verdade asociadas.

▪TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e explica os 
cambios que se producen nos sinais.

▪B5.2. Analizar e realizar cronogramas de circuítos 
secuenciais, identificando a relación dos elementos 
entre si e visualizándoos graficamente mediante o 
equipamento máis axeitado ou programas de 
simulación.

▪TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais típicos 
empregando software de simulación.

▪TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuítos secuenciais 
partindo dos esquemas destes e das características dos 
elementos que o compoñen.

▪B5.3. Deseñar circuítos secuenciais sinxelos analizando 
as características dos elementos que os conforman e a 
súa resposta no tempo.

▪TI2B5.3.1. Deseña circuítos lóxicos secuenciais sinxelos con 
biestables a partir de especificacións concretas e 
elaborando o esquema do circuíto.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas e produtos 
informáticos do proxecto do cansat, pneumática e sensores de 
móbiles
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tarefas de Ampliación de Tecnoloxía Industrial II

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en Recursos para 

a tarefa
Prácticas 
Cansat 30 % Xa entregado

Aula Virtual Aula Virtual do 
centro

Presentación 
proxecto do 
Cansat

40 % 1 de maio

Prácticas 
pneumática ou 
prácticas 
sensores 
móbiles

30 % 31 de maio
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA 
CURSO:  2º BAC 
MATERIA: TIC II 
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía 
DATA: 12 de maio de 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   

I 
   



   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

▪B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e 
analizar as características de cada unha.

▪TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para 
diferentes aplicacións tendo en conta as súas 
características.

▪B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de programación.

▪TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana 
complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos 
entre si para dar resposta a problemas concretos.

▪B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe 
de programación determinada e aplicalos á solución 
de problemas reais.

▪TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade 
definindo o fluxograma correspondente e escribindo o 
código correspondente.

▪TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade 
en problemas máis pequenos susceptibles de seren 
programados como partes separadas.

▪B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos 
para a súa aplicación.

▪TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito 
nun código determinado, partindo de determinadas 
condicións.

▪TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado 
aplicando procedementos de depuración.

▪B1.5. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, valorando 
as repercusións de tipo económico, social ou persoal.

▪TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de software 
para internet relacionándoos cos posibles ataques.

▪TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos 
de protección física fronte a ataques externos para unha 
pequena rede, considerando os elementos de hardware de 
protección

▪TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa 
capacidade de propagación e describe as características de 
cada un, indicando sobre que elementos actúan.

▪B2.1. Utilizar e describir as características das 
ferramentas relacionadas coa web social , 
identificando as funcións e as posibilidades que 
ofrecen as plataformas de traballo colaborativo.

▪TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas 
específicas analizando as características fundamentais 
relacionadas coa súa accesibilidade e a súa usabilidade, 
tendo en conta a función á que está destinada.

▪B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren 
información textual, gráfica e multimedia, tendo en 
conta a quen van dirixidos e os obxectivos.

▪TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 
2.0.

▪B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar 
programas que resolvan problemas concretos.

▪TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade 
utilizando contornos de programación.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Recuperación das avaliacións: Elaboración de traballos, prácticas e 
produtos informáticos sobreos contidos desenvolvidos na aula na 1ª 
e 2ª avaliación 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas e produtos 
informáticos sobre estruturas de datos e Programación orientada a 
obxectos en Python
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Curso e materia: Tarefas de Recuperación 1º Avaliación TIC II

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en Recursos para 

a tarefa

Tarefas de  
Programación 
estruturada de 
Python
(8 tarefas)

100 % 31 de maio
Aula Virtual
Tarefa 
recuperación 
curso

Teoría e 
desenvolment
o das tarefas 
no tema de 
Programación 
Estruturada en 
Python na 
Aula Virtual do 
centro

Curso e materia: Tarefas de Recuperación 2º Avaliación TIC II

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en Recursos para 

a tarefa
Rexistro da 
páxina web con 
aplicación 
gráfica de 
tkinter

100 % 31 de maio
Aula Virtual
Tarefa 
recuperación 
curso

Teoría e 
desenvolment
o das tarefas 
no tema de 
Tkinter

Curso e materia: Tarefas de Ampliación 3º Avaliación TIC II

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en Recursos para 

a tarefa

Listas Tuplas e 
dicionarios
(6 tarefas)

50 % 4  de maio
Aula virtual
Cada tarefa 
ten o seu sitio 
de entrega

Aula virtual 
listas, tuplas e 
dicionarios.

Programación 
orientada a 
obxectos
(4 tarefas)

50 % 31 de maio
Aula virtual
Cada tarefa 
ten o seu sitio 
de entrega

Aula virtual 
Programación 
orientada a 
obxectos
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES PONTEPEDRIÑA 
CURSO:  2º BAC 
MATERIA: Programación, Control e Robótica 
DEPARTAMENTO: Tecnoloxía 
DATA: 12 de maio de 2020



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

2. Avaliación e cualificación. 

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

4. Información e publicidade.  

   

I 
   



   



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterios de avaliación Estándares de avaliación

1. B1.1. Analizar os tipos e as aplicacións dos robots 
identificando os problemas que resolven.

ROB1.1.2. Identifica os principais tipos de robots e describe 
as súas aplicacións.
10. ROB1.2.1. Identifica as partes dun sistema robótico e 
describe a súa función no conxunto.

51. B3.1. Realizar o deseño estrutural, mecánico e 
electrónico dun sistema robótico mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

52. ROB3.1.1. Deseña e planifica a construción dun sistema 
robótico que resolva un problema determinado.

58. B3.2. Realizar o deseño dun sistema robótico que 
utilice control programado para resolver un problema 
determinado.

59. ROB3.2.1. Desenvolve un programa para controlar un 
sistema robótico de acordo coas especificacións previamente 
establecidas.

▪ B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos 
á solución de problemas reais.

87. ROB3.5.1. Publica documentación do proxecto realizado.

▪ B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos 
á solución de problemas reais.

▪ TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma correspondente 
e escribindo o código correspondente.
▪ TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados c

▪ B1.4. Depurar programas informáticos, 
optimizándoos para a súa aplicación.

TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa 
escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

▪ B3.2. Representar graficamente, mediante 
programas de deseño, a composición dunha 
máquina, dun circuíto ou dun sistema tecnolóxico 
concreto.

▪ TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos 
sistemas de control para aplicacións concretas, 
describe a función de cada bloque no conxunto e 
xustifica a tecnoloxía empregada.

▪ B3.3. Verificar o funcionamento de sistemas 
automáticos mediante simuladores reais ou 
virtuais, interpretando esquemas e identificando os 
sinais de entrada e saída en cada bloque.

▪ TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais 
de entrada e saída dun sistema automático.

▪ B3.4. Implementar fisicamente circuítos 
eléctricos ou electrónicos a partir de planos ou 
esquemas de aplicacións características.

▪ TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos dos 
sinais nos puntos significativos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
Tarefas de Ampliación:  Elaboración de traballos, prácticas e produtos 
informáticos sobre estruturas de datos e Programación orientada a 
obxectos en Python
Instrumentos:
Grellas de Avaliación
Artigos de Blogue 
Probas e cuestionarios

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
• Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas: 

             N1=nota da primeira avaliación con dous decimais
N2=nota da segunda avaliación con dous decimais
Na=nota das actividades de ampliación
Nf=Nota final

Nf=N1*0,5+N2*0,5+Na*0,1
• Alumnado con algunha avaliación suspensa:

Nr=nota de recuperación da avaliación suspensa
Ni=nota da avaliación aprobada
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr*0,5+Ni*0,5+Na*0,1
• Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:

Nr1=Nota de recuperación primeira  avaliación
Nr2=Nota de recuperación segunda  avaliación
Na=nota das actividades de ampliación

Nf=Nr1*0,5+Nr2*0,5+Na*0,1

Proba 
extraordinaria 
de setembro

Determinarase en función dos resultados de xuño e segundo as 
circustancias sanitarias. 
Realización de diferentes  traballos, prácticas ou produto informático 
de maneira presencial ou telemática do traballado na 1ª e 2ª 
avaliación (segundo a programación entregada a principio de curso)

Alumnado de 
materia 

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

AcDvidades Ver táboa anexa

Metodoloxía 
(alumnado con 

conecDvidade e sen 
conecDvidade)

O alumnado deberá revisar a aula virtual da materia para coñecer as 
tarefas pedidas en cada caso
Enviar as tarefas non prazo pedido  
Resolución de dúbidas a traves de correo electrónico/mensaxe AV/
reunión  por vídeoconferencia
Se ten conectividade asistir as reunión por videoconferencia que 
organiza o profesor

Materiais e recursos Ver táboa anexa

Tarefas de Ampliación 3ª Avaliación  Programación control e robótica

Actividades Cualificación Data de 
entrega Entregase en Recursos para 

a tarefa
Práctica 2 
sensor móbil 25 % 27 de abril

Aula Virtual

Teoría e 
tarefas 
detalladas  na 
Aula Virtual do 
centro

Práctica 2 
sensor móbil 25 % 11 de maio

Práctica 3 
sensor móbil 25 % 18 de maio

Práctica 4 
sensor móbil 25 % 25 de maio
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias

Publicación das tarefas no curso correspondente  na aula virtual
Envio das actividades a cada titor/a 
Comunicación mediante correo electrónico/mensaxe AV se se ve 
inactividade na aula virtual ou cando haxa circustancias nas que 
se crea que é necesario para que o alumnado participe 
activamente no desenvolvemento das tarefas 
Informes do avance do alumnado nas tarefas

Publicidade 

Publicado na páxina web do centro dentro do epígrafe:
NOVOS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E NOVAS TAREFAS PARA O 
ALUMNADO
Departamento de Tecnoloxía
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