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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os estándares para a 1ª  e a 2ª avaliación son exactamente os mesmos que os reflectidos na 

programación de referencia (pax. 14 ). 

Os estándares para a 3ª avaliación son os mesmos que os da programación orixinal agás o  

estándar PROB2.4.1. que non se verá na 3ª avaliación por non considerarse esencial.

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os mesmos que os reflectidos na programación de 
referencia .

Instrumentos: Reflectidos na programación de referencia .

Cualificación
final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no caso 
de que xa estiveran aprobados. (Cos criterios xerales reflectidos na 
programación de referencia).
A día de hoxe todos os alumnos están aprobados.
Os traballos de recuperación, ampliación ou reforzo terán un valor de APTO ou 
non APTO).

Proba
extraordinaria
de setembro

Non será necesario, posto que a día de hoxe todos os alumnos están 
aprobados.

Alumnado de
materia

pendente

(Non aplica)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo 
electrónico corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lle dira 
ao tutor/a do alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para o alumnado que ten a segunda avaliación suspensa proporáselle 
tarefas de recuperación (As que estaban reflectidas na programación 
orixinal).

Realízanse tamén tarefas de ampliación con contidos esenciais do terceiro 
trimestre de carácter xeral.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade no momento de facer este documento.
A profesora colga as explicacións na plataforma de clase que xa se estaba a 
empregar antes do estado de alarma e propón avances no proxecto 
informático que alumnado estaba a facer durante a 2ª e avaliación e que 
tiña que rematar ao final do curso.  

Materiais e recursos

Ademais dos da programación orixinal:
Documentos de elaboración propia polo profesorado debido á formación 
a distancia:

• Videotutoriais.
• Vídeos explicativos
• Fotografías 
• Documentos de texto

Correo electrónico.
Plataforma google Classroom.
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Nota
quedan en cor vermella as aprendizaxes (estándares) que consideramos máis relevantes, 
segundo as  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento
do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes
da Comunidade Autónoma de Galicia.
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2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Concreción do currículo por estándares e unidades

    Instrumentos de avaliación. Grao mínimo de consecución

1ª avaliación
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○ Bosquexos e esbozos.

○ Vistas e perspectivas.

○ Acotación e escala. 

Normalización.

○ Manexo do Sketch Up
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○ Fases dun proxecto 

técnico.

○ Criterios de selección de 

materias e técnicas de 

conformado.

○ Documentación técnica 

asociada a un proxecto.

○ Planificación do traballo

○ Características do traballo 

en grupo.
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○ Materiais industriais 

preformados de madeira.

○ Ferramentas de medida, 

trazado e marcado sobre madeira.

○ Elementos de trincado das 

pezas

○ Conformado con maquinaria:

       ▪ O trade de columna.

       ▪ A caladora

       ▪ A dremel

       ▪ A lixadora orbital

○ Conformado con ferramentas de

man:

       ▪ Serra de costela e caixa de 

bispelar

       ▪ A escofina

       ▪ A serra de marquetería

○ Unión de pezas:

       ▪ Encolado

       ▪ Unión con tirafondos

○ Lixado das pezas

○ Medidas e elementos de 

seguridade de cada proceso.

○ Medidas de hixiene no traballo 

no taller
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TEB  1.2.1  Elabora  a  documentación
necesaria  para  a  planificación  da
construción do prototipo

▪ Elabora e entrega 
dentro de prazo:

- Planos de cada 

peza (DTEC1)

- Follas de proceso

(DTEC2)

- Follas de pedido 

(DTEC3)

- Follas de 

incidencias (DTEC4)

 
 Lista de cotexo para 
cada documento técnico

 cualificación das 
memorias

25%

TEB  2.1.1  Representa mediante vistas e
perspectivas  obxectos  e  sistemas
técnicos, mediante esbozos e empregando
criterios  normalizados  de  acotación e
escala.

TEB  2.3.1  Produce  os  documentos
relacionados  cun  prototipo  sinxelo
empregando software específico de apoio

TEB 1.2.2  Constrúe  un  prototipo  que  dá
solución a un problema técnicop sinxelo,
mediante  o  proceso  de  resolución  de
problemas tecnolóxicos

▪ O resultado final 
cumpre os requisitos 
técnicos exixidos
▪ Reflicte  o deseñado na 
documentación adxunta
▪ Entrega dentro do prazo
establecido

cualificación  do
prototipo final

30%

TEB 3.2.1 Identifica e manipula con 
seguridade as ferramentas do taller en 
operacións básicas de conformado dos 
materiais de uso técnico

▪ Executa os diversos 
procesos de conformado 
de xeito ordenado
▪ Utiliza cada ferramenta 
axeitada para cada 
proceso
▪ Respecta as medidas de
seguridade de cada 
proceso
▪ Ten planificado e 
distribuido o traballo no 
taller

Observación directa 15%
TEB 3.2.2 Elabora un plan de traballo no 
taller con especial atención ás normas de 
seguridade e hixiene

TEB 1.2.3 Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso

▪  Reparto  de  tarefas
equitativo
▪  Respecta  o  punto  de
vista alleo

Observación directa 10%

Segundo as " Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento

do  terceiro  trimestre  do  curso  académico  2019/20",  para  o  alumnado  que   ten

pendente o estándar remarcado arriba, darase por recuperado presentando ben feitos

uns exercicios sobre vistas e perspectivas,sobre papel e/ou ordenador

Falta  por  ver  o  apartado  da  acotación nese  mesmo  estándar,  que  pensabamos

incorporar na 3ª avaliación .Queda como unha ampliación para o resto do alumnado
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○ Clasificación dos materiais de uso técnico:

       ▪ Metais

       ▪ Madeira

       ▪ Pétreos

       ▪ Cerámicos

       ▪ Plásticos

○ Propiedades dos materiais:

       ▪ Mecánicas

       ▪ Eléctricas

       ▪ Térmicas

○ Materiais férricos: usos e características

○ Os plásticos: tipos e características
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TEB  3.1.2   Identifica  tipos  de
materiais  con  que  están
fabricados obxectos  tecnolóxicos
cotiás.

▪  Distingue entre  metais  férricos,
aliaxes   de  cobre  e  aliaxes  de
aluminio polas súas características
sensoriais e propiedades físicas

Identificación  dunha  mostra  de
metal facéndolle probas eléctricas,
magnéticas ou mecánicas

10
%

▪ O alumnado distingue e clasifica
os  diferentes  materiais  de  uso
técnico da súa vida cotiá.

Realización  de experimentos  para
identificar distintos plásticos 

10
%

Segundo as " Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento

do  terceiro  trimestre  do  curso  académico  2019/20",  para  o  alumnado  que   ten

pendente este último estándar, darase por recuperado presentando un traballo escrito

(teoría e cuestionario) sobre características e tipos de materiais
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○ Fontes de enerxía eléctrica en corrente continua DC:

       ▪ Batería
       ▪ Fonte de alimentación
       ▪ Pila

○ Tensión e corrente eléctrica. Natureza e unidades.

○ Receptores básicos:

       ▪ Motor
       ▪ Lámpada
       ▪ Zumbador

○ Elementos de manobra:

       ▪ Interruptor
       ▪ Botón
       ▪ Conmutador simple
       ▪ Conmutador de cruce

○ Resistencia eléctrica. Unidades. O díodo.

○ Circuitos serie e paralelo. Propiedades e aplicacións.

○ Ferramentas de medida: voltímetro e amperímetro.

○ Primeiros pasos co simulador TINA.
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TEB 4.3.1  Deseña e monta circuitos
eléctricos  básicos  empregando
lámpadas,  zumbadores,  motores,
baterías e conectores.

▪ Analiza  e  deseña   circuitos  serie  e
paralelo  e  determina  a  tensión  e  a
corrente  baseándose  nas  características
da conexión e na natureza da magnitude.

Proba  escrita
individual. 10 %

▪ Deseña o esquema eléctrico de circuitos
que  conteñan  como  máximo  dous
receptores  empregando  a  simboloxía
axeitada.

Realización  do
esquema  dun  circuito
proposto en grupos de
dous alumnos.

10 %

▪ Monta,  seguindo  o  esquema,  circuitos
eléctricos cun máximo de dous receptores
controlados de forma independente.

Montaxe  real   dun
circuito  proposto  en
grupos  de  dous
alumnos.

15 %

TEB 4.3.2 Deseña circuitos eléctricos
básicos,  utilizando  software
específico  e  simboloxía  axeitada,  e
experimenta  cos  elementos  que  o
configuran.

TEB   5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Implementa  un  circuito  eléctrico  no
simulador  TINA,  comproba  o  seu
funcionamento e realiza  medidas virtuais
de tensión e corrente.

Deseño, comprobación
e  realización  de
medidas  dun  circuito
proposto coa axuda do
simulador TINA.

15 %

Dado que a emerxencia sanitaria nos colleu no medio do tema, e como temos que

renunciar a completar a parte práctica (montaxes), daremos por superado o   estándar  



se o alumno recoñece os símbolos de compoñentes electricos básicos, interpreta o

funcionamento de circuítos eléctricos sinxelos e manexa a lei de ohm en circuítos cun

receptor, que foi o que deu tempo ver na aula

Para iso deberá entregar unhas fichas ben resoltas

Queda como  ampliación das aprendizaxes o marcado en  verde (análise de circuítos

con varios receptores), máis potencia e enerxía eléctrica
U

D
 2

  
M

e
c
a
n

is
m

o
s
 t

ra
n

s
m

is
o
re

s
 d

e
 m

o
v
e
m

e
n

to ○ Tipos de movementos: rectilíneo e rotacións. 

Velocidade de xiro.

○ Ecuación e relación de transmisión.

○Transmisión entre eixos paralelos:

       ▪ Rodas de frición.

       ▪ Rodas – correas.

       ▪ Engrenaxes rectas.

       ▪ Rodas dentadas – cadea.

○ Transmisión entre eixos perpendiculares:

       ▪ Parafuso sen fin – coroa

       ▪ Engrenaxes troncocónicas

○ Biela – manivela, leva e excéntrica.

○ Simulación dinámica co programa Working Model.
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to TEB  4.2.1  Describe,  mediante
información  escrita  e  gráfica  como
transforman  e  transmiten  o
movemento distintos mecanismos.

▪ Describe  o  tipo  de  movemento  de
saída en función do tipo de mecanismos
implicados  en  sistemas  como  máximo
de dous elementos. Proba  escrita

individual 10 %

TEB  4.2.2  Calcula  a  relación  de
transmisión  de elementos  mecánicos
como as poleas e as engranaxes.

▪ Calcula a velocidade de xiro do eixo
de  saída  dun  sistema  formado  como
máximo por dous elementos mecánicos.

TEB 4.2.4  Simula mediante software
específico sistemas mecánicos.

TEB   5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Deseña e simula de forma virtual co
Working  Model  sistemas  mecánicos  de
transmisión  e  transformación  de
movemento 

Exposición  ao
gupo  dun
mecanismo
deseñado  co
Working  Model  en
equipos  formados
por dous alumnos.

15 %



Os estándares marcados fican como ampliación, xa que non deu tempo ver nada na

aula.

Para o alumnado que teña acadado un resultado positivo nos anteriores estándares,

proporei actividades de reflexión e análise de diferentes mecanismos

4.3 3ª avaliación
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○ A forza como unha magnitude vectorial. Peso e masa.

○ Elementos estruturais básicos: 

       ▪ Viga
       ▪ Columna
       ▪ Arco

○ Esforzos fundamentais sobre estruturas cargadas:

       ▪ Tracción
       ▪ Compresión
       ▪ Cortadura
       ▪ Torsión
       ▪ Flexión

○ Análise cualitativa de estruturas simples.

○ Simulación estática co programa Working Model

○ Presentación co Impress de Open  Office
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TEB  4.1.1   Describe  en  formato
audiovisual  as  características  propias
que configuran os tipos de estruturas,
apoiándose en información escrita.

▪ Identifica  os  distintos
elementos dunha estrutura real
sinxela 

Proba  escrita  individual  de
carácter cualitativo 10 %

TEB  4.1.2  Identifica  os  esforzos
característicos e a súa transmisión nos
elementos que configuran a estrutura.

TEB 5.2.3  Elabora, presenta e difunde
proxectos  técnicos  sinxelos  con
equipamentos informáticos

▪ Identifica polo menos un tipo
de  esforzo  en  cada  elemento
diferente  dunha  estrutura
simple sometida a carga.

Exposición  e  análise  en
formato  dixital   dunha
estrutura  real  do  entorno  do
centro

15 %

O estándar marcado fica como ampliación, xa que non deu tempo ver nada na aula.

Para o alumnado que teña acadado un resultado positivo nos anteriores estándares,

proporei actividades de reflexión e análise de diferentes estruturas
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○ Estrutura dun PC:

       ▪ CPU
       ▪ A memoria
       ▪ Unidades e almacenamento
       ▪ Periféricos e portos de entrada / saída

○ Conexión a internet: wifi e cable

○ Operacións básicas co sistema operativo:

       ▪ Xestionar ficheiros e carpetas.
       ▪ Instalar e desinstalar programas.
       ▪ Formateo de unidades de 
almacenamento.
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TEB  5.1.1  Identifica  as  partes
dun computador

▪ Recoñece os portos USB, VGA e os 
periféricos que poden soportar.

▪ Identifica a caravilla de conexión do 
cable de rede.

▪ Recoñece dentro da caixa:

- O microprocesador
- A memoria
- A tarxeta gráfica
- A tarxeta de rede
- A tarxeta de son
- O disco duro
- A fonte de alimentación

Identificación in situ 
dos diferentes 
compoñentes do PC
Conexión dos 
periférico comúns dun 
PC

20%

TEB 5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Coñece as funcións básicas do Sistema
Operativo:

- Copiar,  cortar,  pegar  e  borrar
arquivos.

- Crear carpetas e subcarpetas
- Instalar e desinstalar programas
- Realizar copias de seguridade

Proba  individual
práctica diante dun PC

20%

Este estándar traballouse durante o curso e está superado por todo o alumnado
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○ A suite ofimática Open Office: descarga e 

instalación

○ Fundamentos e estrutura dunha folla de 

cálculo

○ Operacións básicas con filas e columnas

○ Fórmulas  básicas da folla de cálculo.

○ Gráficas e táboas.

○ Exportar en distintos formatos
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TEB 5.2.3 Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos 
sinxelos con equipamentos 
informáticos.

▪ Entende a estrutura matricial dunha 
folla de cálculo

▪ Utiliza fórmulas sinxelas para realizar 
operacións cos datos

▪ Crea un gráfico cos datos introducidos

cualificación  dun
pequeno proxecto  con
traballo  de  campo  na
adquisición de datos

20%

Queda como unha ampliación para o alumnado que supere os estándares anteriores
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○ Entorno de traballo con Scratch. 

○ Traballo con obxetos. Disfraces.Fondos

○ Estruturas de control de fluxo. Condicións e 
operadores. Bucles

○ Definición e uso de variables.

○ Programación con bloques:

       ▪ Bloques de eventos
       ▪ Bloques de movemento.
       ▪ Bloques de aparencia
       ▪ Bloques de control
       ▪ Bloques de sensor
       ▪ Bloques de operadores
       ▪ Bloques de son
       ▪ Bloques de datos
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TEB 5.3.1 Deseña e elabora 
aplicacións informáticas sinxelas 
mediante un contorno de 
programación gráfico

▪ Crear un programa con  dous  
obxectos (mínimo) con 
movemento.
▪ Utilizar  unha estrutura cíclica.
▪ Controlar con teclas o 
movemento dun obxecto
▪ Utilizar unha estrutura 
condicional

cualificación dun proxecto en
equipos de dous alumnos 40%



2. Adaptación dos criterios de cualificación

Avaliación e cualificación

Avaliación

Modificamos as ponderacións do peso de cada estándar nos casos 
indicados: o estándar está superado ou non
Instrumentos: revisión das tarefas entregadas polo alumnado

Cualificación
final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir 
para recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota 
no caso de que xa estivesen aprobados.
Os traballos de recuperación, ampliación ou reforzo terán un valor de APTO 
ou non APTO.
No caso de recuperación, en termos numéricos,a nota será dun 5

Proba
extraordinaria de

setembro

Entrega dos traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder 
realizarse.



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

Actividades 

De recuperación e ampliación
As actividades son combinación das expostas na programación de referencia 
agás as que non se poden realizar debido ao feito obvio de que o alumnado non
ten acceso aos talleres e o material técnico necesario.

Metodoloxía 

Todo o alumnado ten conectividade no momento de facer este documento.
O profesor colga as explicacións na plataforma de clase que xa se estaba a 
empregar antes do estado de alarma e propón unhas tarefas que o alumnado 
deberá resolver nun prazo estipulado razoable.
As tarefas son de dous tipos:
1.Para traballar en papel. Fanmas chegar por correo logo de tirarlles fotos
2.Para traballar no propio computador,cuestionarios e actividades interactivas
Imos corrixindo as tarefas  e adaptando o ritmo a cada alumn@, animando 
cumprir cos obxectivos de mínimos marcados

Materiais e
recursos

Documentos de elaboración propia ou collidos en internet:
• Videotitoriais.
• Vídeos explicativos
• Fotografías 
• Documentos de texto
• Formularios

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo electrónico 
corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lles dirá ao tutor/a do 
alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



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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CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 3º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍA
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA
DATA: 1 MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os estándares para a 1ª avaliación son exactamente os mesmos que os reflec dos na programación de referencia (pax. 14 ). 

Os estándares para a 2ª e 3ª avaliación son os suliñados en vermello nas dos táboas seguintes. Obsérvese o cambio nas 
ponderacións e nos instrumentos de avaliación respecto á programación orixinal.
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SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PONDERACIÓN 
NA  2ª

AVALIACIÓN

2 TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da 
construción do prototipo.

Xera as follas de proceso e materiais que cumpren os requisitos esixidos (en canto a 
apartados, extensión).

Documento realizado en equipo con Libre 
Office Writer e Sketch-up. (Se lles facilitará 
un esquema xeral que deben cumprir como 
mínimo)

45%
6 TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo 

empregando software específico de apoio.
Realiza os planos con corrección, ceñíndose os requisitos mínimos (Partes, 
maquetación, acotación, etc.)
Entrega en prazo da memoria con todos os apartados esixidos.

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

Entrega en prazo a presentación cumprindo os requisitos mínimos.

Expón oralmente con soltura e con vocabulario técnico axeitado.

Presentación informática en equipo do 
prototipo realizado na 1ª avaliación.

2,5% *

19 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 

Emprega os dispositivos dun xeito responsable, seguindo as indicacións do profesor. Observación directa do traballo co ordenador
na aula.

10%

15 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e 
montar pezas clave.

Identifica correctamente o Hardware básico e a súa función Parte do Exame individual escrito 

Presentación colaborativa sobre HW  (esta 
xa se pondera no seguinte estándar)

10%

 2,5%

16 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información.

Inserta slides en documentos colaborativos online Presentación colaborativa sobre HW (a 
mesma que no estándar anterior)

     2,5%(*)

18 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. Descarga e instala un programa. Práctica individual de instalación dun 
programa con autonomía

2,5%

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

Simula circuítos dados calculando correctamente  a metade das magnitudes 
requeridas.

Prácticas individuais de simulación con Tina 
no PC.  

         5%  
* Non todos

9 TEB4.1.1 Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa 
conversión. 

 Recoñece as magnitudes eléctricas fundamentais V,I,R. e os seus efectos.
 Identifica as distintas transformacións enerxéticas en máquinas de uso cotiá.  Exame escrito individual

      
        10%
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 Relaciona os símbolos eléctricos fundamentais co seu equivalente físico.
 Prácticas en parella cos kits de montaxe 

no taller.
         35%

     

TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PONDERACIÓN 
NA  3ª

AVALIACIÓN

14 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de
control.

Coñece os comandos básicos de programación  e é quen de 
comprender o resultado da execución de código

Cuestionarios tipo test e de resposta curta.         25%

19 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. Emprega os dispositivos dun xeito responsable, seguindo as 
indicacións do profesor. 

Traballo informático feito na casa 25%

11 TEB4.2.2 Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. Calcula correctamente  a metade das magnitudes eléctricas básicas 
en circuitos sinxelos

Exercicios de cálculo de magnitudes 25%

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

Emprega o polímetro de forma correcta Prácticas no taller co polímetro 10%

12 TEB4.3.1 Deseña circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, 
condensadores e resistencias. 
(Eliminamos a parte de “monta”)

Realiza os deseños e as montaxes precisando só axuda puntual por 
parte do profesor.

Realiza a metade dos deseños de xeito autónomo e sen erros

Deseños de circuitos  na libreta 25%

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 9 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os mesmos que os reflec dos na programación de referencia pero modificándose as ponderacións 
do peso de cada estándar nos casos indicados.

Instrumentos: Reflec dos nas táboas previas.

Cualificación final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para recuperar as partes pendentes das avaliacións 
anteriores e subir nota no caso de que xa estiveran aprobados. (Cos criterios xerales reflectidos na programación de referencia).
Os traballos de recuperación, ampliación ou reforzo terán un valor de APTO ou non APTO).

Proba extraordinaria de
setembro

Entrega do traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder realizarse.

Alumnado de materia
pendente

(Non aplica)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

Para o alumnado que ten a segunda avaliación suspensa proporáselle tarefas de recuperación (As que estaban 
reflec das na programación orixinal, e só no caso excepcional de que a realización de algunha delas sexa imposible de 
realizar (debido á carencia de medios técnolóxicos), estas tarefas adaptaránse na forma, non nos con dos.

Realízanse tamén tarefas de ampliación con con dos esenciais do terceiro trimestre de carácter xeral.

Metodoloxía (alumnado con
conec vidade e sen

conec vidade)

Todo o alumnado ten conec vidade no momento de facer este documento.
Os profesores colgan as explicacións na plataforma de clase que xa se estaba a empregar antes do estado de alarma e 
propón unhas tarefas que o alumnado deberá resolver nun prazo es pulado razoable.
Tambén se emprega o email ordinario e whatsapp para aqueles algúns alumnos con especiais dificultades como pouco 
ancho de banda nos seus domicilios ou carencia de ordenador.
Pasada a data de entrega tope, o profesor colga as solucións e/ou os vídeos explica vos.

Materiais e recursos

Documentos de elaboración propia polo profesorado:
• Videotutoriais.
• Vídeos explica vos
• Fotogra as 
• Documentos de texto
• Formularios

Correo electrónico.
Plataforma google Classroom.
Whatsapp
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do ins tuto xunto coas programacións ordinarias e se lle enviará un 
aviso ao correo electrónico corpora vo do ins tuto ao alumnado e tamén se lle dira ao tutor/a do alumno para
que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 4º ESO
MATERIA: TECNOLOXÍA
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA
DATA: 1 MAIO 2020



ÍNDICE
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu
caso ampliación)
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os estándares para a 1ª avaliación son exactamente os mesmos que os reflec dos na programación de referencia (pax. 10 e 
11). 

Os estándares para a 2ª e 3ª avaliación son os suliñados en vermello nas dos táboas seguintes. Obsérvese o cambio nas 
ponderacións e nos instrumentos de avaliación.
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TÁBOA 2.1          2ª Avaliación

 ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO
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TEB 3.1.1  Describe  o  funcionamento  dun circuíto  electrónico
formado por compoñentes elementais.

TEB  3.1.2  Explica  as  caracterís cas  e  as  funcións  de
compoñentes básicos: resistor, condensador,diodo e transistor.

▪  Describe  funcionamento  de  circuítos  serie  e  paralelo  con
resistencias e diodos

▪ Coñece as tres zoas de funcionamento dun transistor.

▪ Coñece os balances enerxé cos nun circuíto eléctrico

Proba escrita individual 15%

TEB 3.2.1 Emprega simuladores  para o diseño e a análise  de
circuítos analóxicos básicos, u lizando simboloxía axeitada.

▪  Resolve  de  forma  virtual  coa  axuda  do  simulador  TINA
circuítos  analóxicos  mixtos  realizando  medidas  de  tensión,
corrente e potencia.

Proba co TINA en parellas 25%

TEB 3.3.1 Realiza  a montaxe de circuítos  electrónicos  básicos
u lizando simboloxía axeitada.

▪ Monta circuítos seguindo os seus esquemas e realiza medida
co polímetro sobre eles.

Proba prác ca de montaxe e uso do polímetro 25%
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TEB 3.4.1 Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de 
Boole. 

▪ Realiza o esquema dun circuíto dixital coñecendo a súa táboa 
de  verdade.

▪ Constrúe a táboa de verdade dun sistema coñecendo a súa 
lóxica interna.

Exercicios feitos en clase 25%

TEB 3.4.2 Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos

TEB  3.5.1  Resolve  mediante  portas  lóxicas  problemas
tecnolóxicos sinxelos

▪ Implementa circuítos dixitais cun propósito determinado:

- Sumadores

- Codificadores

- Decodificadores

- Comparadores

- Display 7 segmentos

Exercicios feitos en clase 25%
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TABLA 3.1          3ª Avaliación

 ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO
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TEB   5.1.1.  Describe  as  principais  aplicacións  das  tecnoloxías
hidráulica e pneumá ca

TEB  5.2.1  Iden fica  e  describe  as  caracterís cas  e  o
funcionamento deste po de sistemas.

TEB  5.3.1  Emprega  a  simboloxía  e  a  nomenclatura  para
representar circuítos que resolvan un problema tecnolóxico.

TEB 5.4.1 Realiza montaxes de circuítos  sinxelos  pneumá cos
con compoñentes reais ou mediante simulación.

▪ Coñece a simboloxía básica e esquemas de control dun 
cilindro.

▪ Montaxe dun circuíto cun cilindro, reguladores e finais de 
carreira.

Exercicios feitos polo alumnado 30%
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TEB 4.1.1 Describe os compoñentes dos sistemas automá cos.

TEB  4.1.2  Analiza  o  funcionamento  de  automa smos  en
disposi vos técnicos habituais diferenciando entre lazo aberto
e pechado.

▪ Representa esquemas de sistemas automá cos iden ficando 
cada elemento.

▪ Iden fica sistemas de control reais do entorno.

▪ Entende as diferencias entre sistemas en lazo aberto e 
pechado

Proba escrita individual 20%

TEB 4.3.1 Desenvolve un programa para controlar un sistema
automá co ou un robot que funcione de forma autónoma en
función da realimentación que recibe do contorno.

TEB 4.2.1. Representa e monta automa smos sinxelos.

▪ Programa o movemento robot NXT de LEGO controlado por 
a lo menos un sensor.

▪ Emprega  de forma solvente os bucles e bifurcacións na 
programación de ru nas elementais.

Valoración dun pequeno proxecto con robots 50%



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os mesmos que os reflec dos na programación de 
referencia pero modificándose as ponderacións do peso de cada 
estándar nos casos indicados.

Instrumentos: Reflec dos nas táboas previas.

Cualificación
final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no caso 
de que xa estiveran aprobados. (Cos criterios xerales reflectidos na 
programación de referencia).
Os traballos de recuperación, ampliación ou reforzo terán un valor de APTO ou 
non APTO.

Proba
extraordinaria
de setembro

Entrega do traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder 
realizarse.

Alumnado de
materia

pendente

(Non aplica)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Ac vidades 

Como todo o alumnado ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas, 
realízanse tarefas de ampliación con con dos do terceiro trimestre.
As ac vidades son combinación das expostas na programación de 
referencia agás as que non se poden realizar debido ao feito obvio de que o
alumnado non ten acceso aos talleres e o material técnico necesario.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten conec vidade no momento de facer este documento.
A profesora colga as explicacións na plataforma de clase que xa se estaba a 
empregar antes do estado de alarma e propón unhas tarefas que o 
alumnado deberá resolver nun prazo es pulado razoable.
Pasada a data de entrega tope, a profesora colga as solucións e os vídeos 
explica vos.

Materiais e recursos

Documentos de elaboración propia pola profesora:
• Videotutoriais.
• Vídeos explica vos
• Fotogra as 
• Documentos de texto
• Formularios

Libro de texto prestado ao alumnado
Plataforma google Classroom.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do ins tuto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo 
electrónico corpora vo do ins tuto ao alumnado e tamén se lles dira
ao tutor/a do alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de

Galicia.
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DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA
DATA: 11 MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os estándares ESENCIAIS son exactamente os mesmos que os reflectidos na programación de referencia. 

Os cambios na mesma son os seguintes:

-Na terceira avaliación, a producción de vídeo que ía ser en parellas ou grupal agora poderá ser individual.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os mesmos que os reflectidos na programación de 
referencia.

Instrumentos: Reflectidos nas programación de referencia.

Cualificación
final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
subir nota dado que todos os alumnos están  aprobados. (Cos criterios xerales 
reflectidos na programación de referencia).

E todo o traballo que fixeran na terceira avaliación só puntuaría no caso de que 
os beneficiara para subir a media.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non se realizará porque todos os alumnos están aprobados. 

Alumnado de
materia

pendente

(Non aplica)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

Realízanse  tarefas de ampliación con contidos esenciais do terceiro 
trimestre de carácter xeral. Dado que as dúas primeiras avaliacións as 
teñen aprobadas todo o alumnado.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Idéntica á metodoloxía seguida durante as clases presenciais, excepto en 
que as explicacións son en diferido, con vídeos grabados pola profesora e 
colgados na mesma plataforma que xa viñan empregando desde 
septembro. E as dúbidas se resolven coa axuda do email.
Todo o alumnado ten conectividade no momento de facer este documento.

Materiais e recursos

Ademáis dos incluídos na programación orixinal:
Documentos de elaboración propia pola profesora:

• Videotutoriais.
• Vídeos explicativos
• Fotografías 
• Documentos de texto

Ordenadores (en caso necesario prestados polo centro).
Router (en caso necesario prestados polo concello).

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 6 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo 
electrónico corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lles dira
ao tutor/a do alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Nota

quedan en cor vermella as aprendizaxes (estándares) que consideramos máis relevantes, e en cor verde as de ampliaciónpara esta
3ª avaliación,segundo as  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación
Educativa 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 RIBEIRA DO LOURO
CURSO: 2º ESO
MATERIA: ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA
DATA: 8 MAIO 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

UNIDADES DIDÁCTICAS

U.D. TÍTULO
1 O COÑECEMENTO CIENTÍFICO.
2 ARITMÉTICA: A PROPORCIÓN SIMPLE
3 A MATERIA: SISTEMAS E TRANSFORMACIÓNS
4 ARITMÉTICA: EXPRESIÓNS ARITMÉTICAS CON NÚMEROS REAIS
5 TRANSFORMACIÓNS QUÍMICAS
6 ÁLXEBRA: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS
7 FUNCIÓNS MATEMÁTICAS
8 TRANSFORMACIÓNS FÍSICAS
9 ESTUDIO ENERXÉTICO DA MATERIA
10 ESTATÍSTICA



Concreción do currículo por estándares e unidades

Instrumentos de avaliación
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1 Formula de forma guiada hipóteses para 
explicar fenómenos cotiás usando teorías e 
modelos científicos sinxelos

50% Observación 
sistemática 1

0,01

1 Rexistra observacións e datos de maneira 
organizada e rigorosa e comunícaos 
oralmente e por escrito usando esquemas 
gráficos e táboas

90%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas 1
Exposición oral 
individual 1

0.01
0,01

1 Establece relacións entre magnitudes e 
unidades usando o SI para expresar 
resultados

80% Proba escrita individual 
1

0,2

1 Relaciona a investigación científica con 
alguna aplicación tecnolóxica sinxela na vida 
cotiá.

50% Informe individual 
escrito 1

0,02

1 Realiza medicións prácticas de magnitudes 
físicas  da vida cotiá empregando o material e
os instrumentos apropiados e expresa os 
resultados correctamente no SI

90%
90%
50%

Práctica no laboratorio 
en parellas 1
Informe individual 
escrito 1
Observación 
sistemática 2

0,01
0,02
0,01

2 Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor 
de conversión ou o calculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás

80% Proba escrita individual 
2

0,2

2 Analiza situacions sinxelas e recoñece que 
interveñen magnitudes que non son directa 
nin inversamente proporcionais

80%
50%

Proba escrita individual 
2
Observación 
sistemática 3

0,2
0,01

3 Distingue entre propiedades xerais e 
propiedades características da materia e usa 
estas últimas para a caracterización de 
sustancias.

90%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas 2
Exposición oral 
individual  2

0,01
0,01



3 Relaciona propiedades dos materiais co uso 
que se fai deles

90%
50%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas 3
Informe individual 
escrito 2
Exposición oral 
individual 3

0,01
0,2
0,01

3 Descrebe a determinación experimental do 
volume e a masa dun sólido, realiza medidas 
correspondentes e calcula a súa densidade

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3 
Práctica no laboratorio 
en parellas 4
Informe individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual 4

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Xustifica que una sustancia pode presentarse 
en distintos estados de agregación 
dependendo das condicións de presión e 
temperatura en que se ache

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 5
Informe individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual 5

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Explica as propiedades dos gases os líquidos 
e os sólidos

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 6
Informe individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual 6

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Descrebe os cambios de estado da materia e 
aplícaos a interpretación de fenómenos 
cotiáns

80%
90%
50%
90%

Proba escrita 
individual3
Práctica no laboratorio 
en parellas7
Informe individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual 7

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Deduce a partir das gráficas de quentamento 
os puntos de fusión e ebulición e identifícaas 
usando as táboas de datos necesarias

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 8
Informe individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual 8

0,2
0,01
0,02
0,01



3 Xustifica o comportamento dos gases en 
situacións cotiás en relación co modelo 
cinético molecular.

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 9
Informe individual 
escrito 3
Exposicion oral 
individual 9

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Interpreta gráficas e táboas de resultados e 
experiencias que relacionan a presión o 
volume e a temperatura dun gas utilizando o 
modelo cineticomolecular e as leis dos gases

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 10
Informe individual 
escrito 3
Exposicion oral 
individual 10

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Distingue e clasifica sistemas materiais de 
uso cotián en sustancias puras e mesturas e 
especifica neste último caso se se trata de 
mesturas homoxéneas heteroxéneas ou 
coloides

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 
3
Práctica no laboratorio 
en parellas 11
Informe individual 
escrito3
Exposicion oral 
individual 11

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a
composición de mesturas homoxéneas de 
especial interese

80%
90%
50%
90%

Proba escrita 
individual3
Práctica no laboratorio 
en parellas12
Informe individual 
escrito3
Exposición oral 
individual12

0,2
0,01
0,02
0,01

3 Realiza experiencias sinxelas de preparación 
de disolucións, descrebe o procedemento 
seguido e o material utilizado determina a 
concentración e exprésaa en gr/l

90%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas13
Exposición oral 
individual13

0,01
0,01

3 Deseña métodos de separación de mesturas 
según as propiedades características das 
sustancias que as compoñen e describe o 
material adecuado de laboratorio e leva a 
cabo o proceso

90%
50%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas14
Informe individual 
escrito3
Exposición oral 
individual14

0,01
0,02
0,01

3 Distingue entre os cambios físicos e químicos 
en accións da vida cotiá en función de que 
haxa ou non formación de novas sustancias

80% Proba escrita 
individual3

0,2

3 Recoñece e identifica os símbolos mais 
frecuentes usados na etiquetaxe de 
productos químicos e instalaccións 
interpretando o seu significado

90%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas15
Exposición oral 
individual15

0,01
0,01



3 Identifica o material e instrumentos básicos 
de laboratorio e coñece a sua forma de uso 
para a realización de experiencias 
respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de 
actuación preventivas

90%
90%

Práctica no laboratorio 
en parellas16
Exposición oral 
individual16

0,01
0,01



Táboa 2. 2ª AVALIACION:
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4 Identifica os tipos de números e utilízaos para 
representar ordenar e interpretar 
axeitadamente a información cuantitativa

80% Proba escrita 
individual

0,2

4 Calcula o valor de expresións numéricas de 
distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de 
expoñente natural aplicando correctamente 
xerarquía de operacións

80% Proba escrita 
individual

0,2

4 Emprega axeitadamente os tipos de números e 
as operacións para resolver problemas cotiáns 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios tecnolóxicos os 
resultados obtidos

80%
50%

Proba escrita 
individual
Informe 
individual escrito 
1

0,2
0,14

4 Realiza cálculos nos que interveñan potencias de
expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias

80% Proba escrita 
individual 1

0,2

4 Realiza operacións de conversión entre números
decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións para aplicalo 
na resolución de problemas

80% Proba escrita 
individual 1

0,2

4 Utiliza a notación científica e valora o seu uso 
para simplificar cálculos e representar números 
moi grandes

80% Proba escrita 
individual 1

0,2

4 Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros, decimais e fraccións con eficacia 
mediante cálculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou medios tecnolóxicos 
usando notación máis axeitada e respectando a 
xerarquía de operacións

80% Proba escrita 
individual 1

0,2

4 Desenvolve estratexias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no
problema

80% Proba escrita 
individual1

0,2

4 Realiza cálculos con números naturais enteiros 
fraccionarios e decimais decidindo a forma mais 
axeitada (mental, escrita ou calculadora)

80% Proba escrita 
individual1

0,2



5 Distingue entre cambios físicos e químicos en 
accions da vida cotiáen función de que haxa ou 
non  formación de novas substancias

80%
50%

Proba escrita 
individual 2
Informe 
individual escrito 
2

0,2
0,14

5 Descrebe o procedemento de realización de 
experimentos sinxelos nos que se poña de 
manifesto a formación de novas substancias e 
recoñece que se trata de cambios químicos

90%

90%

Práctica no 
laboratorio en 
parellas 1
Exposición oral 
individual 1

0,01

0,01

5 Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas 
sinxelas

90%

90%

Práctica no 
laboratorio en 
parellas 2
Exposición oral 
individual 2

0,01

0,01

5 Identifica os reactivos e os produtos de 
reaccións químicas sinxelas interpretando a 
representación esquemática dunha reacción 
química

80%
90%

90%

Proba escrita 
individual 2
Práctica no 
laboratorio en 
parellas 3
Exposición oral 
individual 3

0,2
0,01

0,01

5 Clasifica alguns produtos de uso cotiá en función
da súa procedencia natural ou sintética

80%
90%

50%
90%

Proba escrita 
individual2
Práctica no 
laboratorio en 
parellas4
Informe 
individual 
escrito2
Exposición oral 
individual4

0,2

0,01
0,14
0,01

5 Identifica e asocia produtos procedentes da 
industria química coa sua contribución á mellora
da calidade de vida das persoas

50% Informe 
individual 
escrito2

0,14

5 Propón medidas e actitudes a nivel individual e 
colectivo para mitigar os problemas ambientais 
de importancia global

50% Informe 
individual 
escrito2

0,14

5 Recoñece e identifica os símbolos máis 
frecuentes usados na etiquetaxe de produtos 
químicos e instalacións interpretando o seu 
significado

90%

90%

Práctica no 
laboratorio en 
parellas5
Exposición oral 
individual5

0,01

0,01

5 Identifica o material e instrumentos básicos de 
laboratorio e coñece a sua forma de uso para a 
realización de experiencias respectando as 
normas de seguridade e identificando actitudes 
e medidas de actuación preventivas

90%

90%

Práctica no 
laboratorio en 
parellas6
Exposición oral 
individual6

0,01

0,01



6 Descrebe situacións ou enunciados que 
dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades mediante expresións alxébricas e 
opera con elas

80% Proba escrita 
individual3

0,2

6 Identifica propiedades e leis xerais a partir do 
estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe 
alxébrica e utilízaas para facer predicións

80% Proba escrita 
individual3

0,2

6 Utiliza identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar 
expresións alxébricas

80% Proba escrita 
individual 3

0,2

6 Comproba dada unha ecuación (ou sistema) se 
un número ou uns números son solución do 
problema

80% Proba escrita 
individual 3

0,2

6 Formula alxebricamente una situación da vida 
real mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao e sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 
obtido

80% Proba escrita 
individual 3

0,2
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7 Pasar dunhas formas de representación dunha 
función a outras e elixe a máis adecuada a cada 
contexto

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual 
escrito1

0,1
0,03

7 Recoñece se una gráfica representa ou non 
unha función

80% Proba escrita individual 1 0,1

7 Interpreta unha gráfica e analízaa recoñecendo 
as súas propiedades máis características

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual 
escrito1

0,1
0,03

7 Recoñece e representa una función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores e 
obtén a pendente da recta correspondente

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual 
escrito2

0,1
0,03

7 Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica
ou taboa de valores

80% Proba escrita individual 2 0,1

7 Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes e  
represéntaa

80% Proba escrita individual 2 0,1

7 Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en
recursos tecnolóxicos identifica o modelo 
matemático funcional (lineal ou afin) máis 
axeitado para explicalas e realiza predicións e 
simulacións sobre o seu comportamento

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual 
escrito2

0,1
0,03

8 En situacións da vida cotiá identifica as forzas 
que interveñen e relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos de deformación ou 
unha alteración do estado de movemento dun 
corpo

80%
50%

Proba escrita individual 3
Informe individual 
escrito3

0,1
0,03

8 Establece a relación entre o alongamento 
producido nun resorte e as forzas que 
produciron ese alongamentos e describe  o 
material para empregar e o procedemento para 
a sua comprobación experimental

80%

90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctica no laboratorio 
en parellas 1
Informe  individual 
escrito 3
Exposición oral 
individual1

0,1

0,01
0,03
0,01



8 Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na 
alteración do estado de movemento dun corpo

80%

90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctica no laboratorio 
en parellas 2
Informe individual 
escrito3
Exposición oral 
individual2

0,1

0,01
0,03
0,01

8 Describe a utilidade do dinamómetro para 
medir a forza e rexistra os resultados en táboas 
e representacións gráficas expresando o 
resultado experimental en unidades do SI

90%

90%

Práctica no laboratorio 
en parellas 3
Exposición oral 
individual3

0,01

0,01

8 Determina experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas a velocidade media dun
corpo interpretando o resultado

90%

90%

Práctica no laboratorio 
en parellas 4
Exposición oral 
individual4

0,01

0,01

8 Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns
usando o concepto de velocidade media

80% Proba escrita individual 4 0,1

8 Deduce a velocidade media e instantánea a 
partir das representacións gráficas do espazo e 
da velocidade en función do tempo

80% Proba escrita individual 4 0,1

8 Xustifica se un movemento é acelerado ou non 
a partir das representacións gráficas do espazo 
e da velocidade en función do tempo

80%

90%
90%

Proba escrita individual 4
Practica no laboratorio 
en parellas 5
Exposición oral 
individual5

0,1

0,01
0,01

8 Interpreta o funcionamento de maquinas 
mecánicas simples considerando a forza e a 
distancia ao eixe de xiro e realiza cálculos 
sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producida por estas máquinas

80% Proba escrita individual4 0,1

8 Analiza os efectos das forzas de rozamento e a 
sua influenza no movemento dos seres vivos e 
os vehículos

90%

90%

Practica no laboratorio 
en parellas6
Informe individual 
escrito 6

0,01

0,03

8 Relaciona cualitativamente a forza de gravidade
que existe entre dous corpos coas súas masas e 
a distancia que os separa

80% Proba escrita individual4 0,1

8 Distingue entre masa e peso calculando o valor 
da aceleración da gravidade a partir da relación 
entre as dúas magnitudes

80% Proba escrita individual4 0,1

8 Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando ó redor do sol e a lúa arredor 
do noso planeta e xustifica o motivo polo que 
esta atracción non leva a colision dos dous 
corpos

80% Proba escrita individual4 0,1

8 Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz
co tempo que tarda en chegar a Terra desde 
obxetos celestes afastados e coa distancia a que
se atopan eses obxetos interpretando valores 
obtidos

80% Proba escrita individual4 0,1



8 Realiza un informe empregando as tecnoloxías 
da información e da comunicación a partir de 
observacións ou da procura guiada da 
información sobre a forza gravitatoria e os 
fenómenos asociados a ela.

50% Informe individual 
escrito6

0,03

9 Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse pero non crearse nin 
destruirse usando exemplos

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Recoñece e define a enerxía como una 
magnitude e exprésaa na unidade 
correspondente do sistema internacional

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade
de producir cambios e identifica os tipos de 
enerxía que se poñen de manifestó en 
situacións cotiáns explicando as 
transformacións dunhas formas a outras

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Explica o concepto de temperatura en termos 
de modelo cinético-molecular e diferencia 
temperatura, calor e enerxía

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas Celsius e 
Kelvin

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Identifica os mecanismos de transferencia de 
enerxía recoñecéndoas en situacions cotiás e 
fenómenos atmosféricos e xustifica a selección 
de materiais para edificios e no deseño de 
sistemas de quecemento

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practica no laboratorio 
en parellas 7
Exposición oral 
individual7

0,1

0,01
0,01

9 Explica o fenómeno da dilatación a partir 
dalgunha das suas aplicacions como os 
termómetros de líquido xuntas de dilatación en 
estruturas etc

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 Explica a escala Celsius establecendo os puntos 
fixos dun termómetro baseado na dilatación 
dun líquido volátil

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practica no laboratorio 
en parellas 8
Exposición oral 
individual8

0,1

0,01
0,01

9 Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns 
e experiencias nos que se poña de manifestó o 
equilibrio térmico asociándoo coa igualación de 
temperaturas

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practica no laboratorio 
en parellas 9
Exposición oral 
individual9

0,1

0,01
0,01

9 Recoñece, describe e compara as fontes 
renovables e non renovables de enerxía 
analizando con sentido crítico o seu impacto 
ambiental

80%
50%

Proba escrita individual5
Informe individual 
escrito5

0,1
0,03

10 Organiza datos obtidos dunha poboación de 
variables cualitativas ou cuantitativas en táboas,
calcula e interpreta as suas frecuencias 
absolutas relativas e acumuladas e represéntaos
gráficamente

80% Proba escrita individual 6 0,1



10 Calcula a media aritmética a mediana (intervalo 
mediano) a moda (intervalo modal) o rango e os
cuartos elixe o mais axeitado e emprégaos para 
interpretar un conxunto de datos e para 
resolver problemas

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá

80%
50%
50%

Proba escrita individual 6
Informe individual 
escrito6
Observación sistemática1

0,1
0,03
0,03

10 Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos
estatísticos e calcular as medidas de tendencia 
central o rango e os cuartís

50% Informe individual 
escrito6

0,03

10 Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre una variable 
estatística analizada

50,00
%

Informe individual 
escrito6

0,03

10 Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 Calcula a frecuencia relativa dun suceso 
mediante a experimentación

80%
90%

Proba escrita individual 6
Práctica no lab. en 
parellas 10

0,1
0,01

10 Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio 
a partir do cálculo exacto da súa probabilidade 
ou aproximación desta mediante a 
experimentación

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 Describe experimentos aleatorios sinxelos e 
enumera todos os resultados posibles 
apoiándose en táboas, recontos ou diagramas 
de árbore sinxelos

80% Proba escrita individual6 0,1

10 Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables

80% Proba escrita individual6 0,1

10 Calcula a probabilidade de sucesos asociados a 
experimentos sinxelos mediante a regra de 
laplace e exprésaa en forma de fracción e como 
porcentaxe

80% Proba escrita individual6 0,1



2. Adaptación dos criterios de cualificación

Avaliación e cualificación

Avaliación

Modificamos as ponderacións do peso de cada estándar nos 
casos indicados: o estándar está superado ou non
Instrumentos: revisión das tarefas entregadas polo alumnado

Cualificación final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras 
avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno 
poderá servir para recuperar as partes pendentes das 
avaliacións anteriores e subir a nota no caso de que xa 
estivesen aprobados.
Os traballos de recuperación, ampliación ou reforzo terán un 
valor de APTO ou non APTO.
No caso de recuperación, en termos numéricos,a nota será dun 
5

Proba 
extraordinaria de 
setembro

Entrega dos traballos propostos en Xuño e exame no caso de 
poder realizarse.



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

Actividades 

De recuperación e ampliación
As actividades son combinación das expostas na programación de 
referencia agás as que non se poden realizar debido ao feito obvio de 
que o alumnado non ten acceso ao laboratorio e o material técnico 
necesario.

Metodoloxía 

Todo o alumnado ten conectividade no momento de facer este 
documento. De fallar nalgún momento, preparariamos material escrito 
para recoller no instituto
O profesor colga as explicacións na plataforma de clase que xa se estaba
a empregar antes do estado de alarma e propón unhas tarefas que o 
alumnado deberá resolver nun prazo estipulado razoable.
As tarefas son de dous tipos:
1.Para traballar en papel. Fanmas chegar por correo logo de tirarlles fotos
2.Para traballar no propio computador,cuestionarios e actividades 
interactivas
Imos corrixindo as tarefas  e adaptando o ritmo a cada alumn@, 
animando cumprir cos obxectivos de mínimos marcados

Materiais e
recursos

Documentos de elaboración propia ou collidos en internet:
• Videotitoriais.
• Vídeos explicativos
• Fotografías 
• Documentos de texto
• Formularios

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo 
electrónico corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lles 
dira ao tutor/a do alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será 
un numero entre 0 e 10.

MAB242: Realiza operacións combinadas entre números enteiros decimais e 
fraccións con eficacia mediante cálculo mental algoritmos de lapis e papel 
calculadora ou medios tecnolóxicos usando notación mais axeitada e 
respetando xerarquía de operacións

O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será 
un numero entre 0 e 10.

MAB242: utiliza identidades alxebraicas notables e as propiedades das 
operacions para transformar expresións alxebraicas

O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será 
un numero entre 0 e 10.

MAB271: comproba dada unha ecuación (ou sistema) se un número ou uns 
números son solución do problema

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:
Todo o alumnado do ambito cientifico teñen as duas avaliacións 
aprobadas. En consecuencia, as actividades programadas para esta 
tercerira avaliación serán de ampliación.  As actividades corresponderan 
fundamentalmente as áreas de aritmética e alxebra debido a que as 
matematicas e materia troncal.
O procedimento será:
Corrección das tarefas encomendadas semanalmente.
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Instrumentos:
exercicios mandados polo correo o polo whatsap.

Cualificación final

a nota media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Todo o traballo 
feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no 
caso de estar aprobados. Os traballos de recuperación, ampliación o 
reforzo terá valor APTO ou NON APTO.

Proba
extraordinaria de

setembro

entrega de traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder 
realizarse.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materia pendente

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado con materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado con materia pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do
3º trimestre(recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

1-  Visionado  de  videotutoriais  producidos  por  el  profesor  de
repaso

2-Realización de exercicios. 
3- Realización de problemas 
4- Sesiones de dudas vía Skype, correo e whatsapp.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo el alumnado tiene acceso a internet pero no todos disponen de 
ordenador. Uso del móvil.
deductivo, sistémico, globalizado, dogmático.

Materiais e recursos

1- Formularios
2- Plataforma classroom.
3- Skype.
4- Documentos de texto.
5- Correo electrónico
6-  whatsapp.
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4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias Informase usando o correo electrónico y el  
whatsapp del grupo

Publicidade Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do
centro.
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2. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas programacións ordinarias e se lle enviará un 
aviso ao correo electrónico corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lle dira ao tutor/a do alumno para 
que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
O valor da cualificación obtida por cada instrumento de avaliación será 
un numero entre 0 e 10.

TI1B222: Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun circuíto 
eléctrico-electrónico a partir de un esquema dado.

O valor da cualificación obtida por cada instrumento de avaliación será 
un numero entre 0 e 10.

TI1B232: Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos electrónicos, 
pneumáticos hidráulicos

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Todo o alumnado de primeiro bach. teñen as dúas avaliacións aprobadas. 
En consecuencia, as actividades programadas para esta terceira avaliación 
serán de ampliación.  As actividades corresponderan fundamentalmente as
unidades didácticas 7 e 8 indicadas na presente programación.
O procedemento será:
Corrección das tarefas encomendadas semanalmente.

Instrumentos:
exercicios mandados polo correo o polo classroom semanais.

Cualificación final

a nota media aritmética das dúas primeiras avaliacións. Todo o traballo 
feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no 
caso de estar aprobados. Os traballos de recuperación, ampliación o 
reforzo terán valor APTO ou NON APTO.

Proba
extraordinaria de

setembro

entrega de traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder 
realizarse.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non hai alumnado con materia pendente

Criterios de cualificación:
Non hai alumnado con materia pendente

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnado con materia pendente.



 Metodoloxía e actividades do 3º
trimestre(recuperación, repaso,

reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades 

1-  Visionado  de  videotutoriais  producidos  por  el  profesor  de
repaso

2-Esquematización de la información. 
3-  Realización  de  ejercicios  relacionados  con  el  diseño  de

circuitos
4- Sesións de dívidas vía Skype.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado esta conectado dende o principio.
deductivo, sistémico, globalizado, dogmático.

Materiais e recursos

1- Formularios
2- Plataforma classroom.
3- Skype.
4- Documentos de texto.
5- Correo electrónico.

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás familias Informase usando o correo electrónico.

Publicidade Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do
centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Os estándares ESENCIAIS son exactamente os mesmos que os reflectidos na programación de referencia (pax. 17-21). 

Os cambios na mesma son os seguintes:

-Non deu tempo de facer o exame de programación con Pseint (representaba o 15% da nota da avaliación)  polo que a nota do
segundo trimestre dividiuse entre 0,85 para manter a proporcionalidade na cualificación. 

-Na terceira avaliación, as prácticas que ían ser en parellas ou grupais agora serán individuais.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Os mesmos que os reflectidos na programación de 
referencia pero modificándose as ponderacións do peso de cada 
estándar no casos indicados anteriormente.

Instrumentos: Reflectidos nas programación de referencia.

Cualificación
final

A nota será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións.
Todo o  traballo feito durante o terceiro trimestre polo alumno poderá servir para 
recuperar as partes pendentes das avaliacións anteriores e subir nota no caso 
de que xa estiveran aprobados. (Cos criterios xerales reflectidos na 
programación de referencia).

E todo o traballo que fixeran na terceira avaliación só puntuaría no caso de que 
os beneficiara para subir a media.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non se realizará porque todos os alumnos están aprobados. Entrega do 
traballos propostos en Xuño e exame no caso de poder realizarse.

Alumnado de
materia

pendente

(Non aplica)

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

Para o alumnado que ten a segunda avaliación suspensa proporáselle 
tarefas de recuperación ou repaso (As que estaban reflectidas na 
programación orixinal, e só no caso excepcional de que a realización de 
algunha delas sexa imposible de realizar (debido á carencia de medios 
tecnolóxicos), estas tarefas adaptaránse ou non serán tidas en conta se non
se realizasen.

Realízanse tamén tarefas de ampliación con contidos esenciais do terceiro 
trimestre de carácter xeral.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Idéntica á metodoloxía seguida durante as clases presenciais, excepto en 
que as explicacións son en diferido, con vídeos grabados pola profesora e 
colgados na mesma plataforma que xa viñan empregando desde 
septembro. E as dúbidas se resolven coa axuda do email.
Todo o alumnado ten conectividade no momento de facer este documento.

Materiais e recursos

Ademáis dos incluídos na programación orixinal:
Documentos de elaboración propia pola profesora:

• Videotutoriais.
• Vídeos explicativos
• Fotografías 
• Documentos de texto

Ordenadores (en caso necesario prestados polo centro).
Router (en caso necesario prestados polo concello).
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicarase de xeito obligatorio na web do instituto xunto coas 
programacións ordinarias e se lle enviará un aviso ao correo 
electrónico corporativo do instituto ao alumnado e tamén se lles dira
ao tutor/a do alumno para que o comunique ás familias.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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