
Instrucións para o seguimento a distancia das materias do departamento 
de tecnoloxía ante a suspensión da actividade docente presencial debida 
a crise do coronavirus COVID-19.

En xeral para todos os cursos e materias toda a información das materias están nos cursos da 
aula virtual. Hai diferentes modos na mesma para poñerse en contacto co profesorado do 
departamento, tanto enviando mensaxe a través da aula virtual como nos diferentes fors de 
dúbidas que se habilitarán nos cursos

Se alguén non ten os medios técnicos necesarios para poder realizar as tarefas pedidas, 
tomariamos as decisións necesarias cando se retome a actividade docente habitual, sen que 
estas decisións supoña un perxuicio na avaliación.

No caso de non ter conexión a internet pero si tarifa de datos no móbil e ordenador, pódese 
convertir o móbil en un router wifi e conectar o ordenador para poder acceder a aula virtual.


1º ESO Iniciación a Scratch:

Realización dos videoxogos previstos para esta segunda avaliación. A información está na 
aula virtual e hai que seguir traballando co scratch como si se estivera en clase. A data de 
entrega dos traballos era o 24 de marzo, pódese entregar o que se vaia facendo, pero esta 
data queda no aire ata novo aviso, que aprecerá no curso da aula virtual.


2º de ESO e 3º de ESO Tecnoloxía e Scratch: 
A información irá aparecendo de forma semanal nos cursos da aula virtual


4º ESO Tecnoloxía:  
Luns 16 e Martes 17: Rematar as preguntas e respostas empezadas na aula. Se están 
rematadas ir realizando as actividades que se abrirán mañá a partir das 12:45 no curso da 
aula virtual.

Mercores 18: Seguir coas actividades propostas.

Seguinte semana abriranse as novas tarefas e explicación sobre elas no curso da aula virtual 
o día luns 23 de marzo as 12:45.

Por agora séguese mantendo a data do exame (luns 30 de marzo) e segundo se vaian 
desenvolvendo os acontecimientos valoraremos o seu cambio de data.


4º ESO TICs 
Ver documento adxunto 


1º BAC Tecnoloxía Industrial e Tics grupo 1 (grupo de Hugo Mártinez) 
Cada semana se irán poñendo as instrucións e tarefas nas aulas virtuales.


1º BAC TICs grupo 2 e 3 (Grupos Angela Novo) 
Realizar as tarefas xa marcadas para a segunda avaliación. A data de entrega máxima (o 
venres 27 de marzo) en principio queda no aire, perodebe irse  entregandoas tarefa que se 
fagan para que no caso de volver a actividade habitual estéan correxidas a maior cantidade 
posible.


2ºBAC Tecnoloxía: 
Facer as tarefas repartidas os día 13 de marzo. 




2º BAC TICs: 
Seguir coas tarefas que estén na aula virtual


2º BAC Programación e robótica: 
Traer pensado o proxecto individual que se ia realizar na 3ª avaliación. Neste proxecto pódese 
incluir tarefas relacionadas coa impresión 3d

Se se queren deseñar e probar circuítos está a aplicación Tinkercad. Na curso da aula virtual 
hai máis información sobre ela.


O profesorado está a disposición do alumando para intentar resolver as dúbidas que xurdan ao 
longo de estes días para que a situación na que estamos sexa para todos o máis facil posible e 
se solucione da mellor maneira. Moito ánimo

Un sáudo 

Departamento de Tecnoloxía:

Alejandro Braña, Hugo Martínez e Ángela Novo 

https://www.tinkercad.com
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