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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

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

Elabora a documentación para a planificación da construción do prototipo. 
Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, 

mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 
Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando 
criterios de normalización e escalas Representa  mediante vistas obxectos e sistemas técnicos. 

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

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

Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o 
seu deseño ata a súa comercialización. 

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

Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de 
obxectos tecnolóxico 

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

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

Describe audiovisual ou dixital, as características propias que configuran os 
tipos de estruturas, apoiándose en información escrita. 
Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión  nos  elementos que 
configuran a estrutura. 

Identificar operadores mecánicos de transmisión de movementos 
(poleas e engrenaxes) en máquinas e sistemas. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada 

Deseñar circuítos eléctricos con simboloxía adecuada e montalos con 
operadores elementais. 

Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, motores, 
baterías e conectores 

Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar 
proxectos técnicos sinxelos 

Manexa programas e software básicos. 
Elabora,  presenta  e difunde proxectos técnicos sinxelos con   

equipamentos informáticos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos a través de medios 
telemáticos, cuestionarios, intercambio de información cos alumnos 
(correo electrónico, videoconferencia, etc) 

Instrumentos: cuestionarios sobre contidos, caderno de clase (fotografía 
ou escaneado), resumes, memorias técnicas, exercicios (obtención de 
vistas, identificación de esforzos en estruturas), vídeos e imaxes de 
proxectos construídos (estrutura sinxela). 

Cualificación final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das notas das 
dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes consideracións: 

● Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto a 
esa media. 

● A aquel alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a nota 
final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota final resulte 
como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das avaliacións suspensas. 
 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos farase un 
seguimento específico do seu traballo ata comezos do mes de xuño. Logo 
de aplicar os criterios antes explicados para o cálculo da nota final, teranse 
en conta as seguintes consideracións: 

● para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que teñan 
enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades específicas 
de recuperación que poderán ser cuestionarios, traballos prácticos 
ou de investigación. Se as entregan de forma correcta recuperaran a 
materia. 

● para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame escrito que 
poderá incluír tamén contidos prácticos, como manexo de software 
informático. Ademais ofreceráselle ao alumnado a posibilidade de realizar 
en verán un proxecto técnico que se entregará o día do exame de 
Setembro. Este proxecto poderá sumar ata 4 puntos na nota desta 
convocatoria. En todo caso, os alumnos terán que facer a proba escrita. 
A materia estará aprobada sempre que a media ponderada sexa igual ou 
superior a un 5. 
Se as condicións sanitarias non permiten a asistencia dos alumnos ao centro 
artellaranse outras medidas para a recuperación da materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 2ºESO 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 2ºESO 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 2ºESO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 2º, 
co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e competencias 
claves do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e na 
aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado farase, 
ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso alumnado:  

● para os alumnos con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

● para aqueles outros alumnos que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios, exercicios do libro de texto ou tarefas 
prácticas. 

Materiais e recursos 
Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico,  material de 
produción propia, libro de texto, contidos dispoñibles na rede, 
caderniños de reforzo para alumnado con NEAE, videconferencias. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento da 
materia a través dos seguintes medios: 
• Páxina web do centro:  

◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas indicando 
onde se atopan dispoñibles os materiais e as datas de 
entrega de traballos no caso de ser necesarias esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguimento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia pode acceder como 
convidado á aula virtual deste curso e materia. Deste xeito ten 
á súa disposición todo o material.  

Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o correo 
electrónico será un dos principais métodos de comunicación entre 
alumnado e profesorado da materia. 

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

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

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

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

Constrúe  un  prototipo que dá solución a un problema técnico,  mediante o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 
Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de  información  de  
produtos 

Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de  información  de  
produtos 

Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde 
o seu deseño ata a súa comercialización. 

Manexa aplicacións de deseño gráfico por computador para producir os 
documentos relacionados cun prototipo. 
Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software 
específico de apoio. 

Analiza as propiedades dos plásticos, recoñecendo a súa estrutura 
interna, en relación coas propiedades que presentan e as modificacións 
que se poidan producir. 

Describe  as características dos plásticos, comparando as súas propiedades. 
Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos 
plásticos. 

Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 
eléctricas básica 

Utiliza os instrumentos de medida para das magnitudes eléctricas de circuítos 
básicos. 

Calcula as magnitudes eléctricas  básicas  en circuítos eléctricos sinxelos. 
Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos 
con operadores elementais. 

Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas,  motores, 
baterías e conectores,   . 

Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.  Manexa espazos web, plataformas e sistemas de intercambio de información. 

Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar 
proxectos técnicos. 

Instala e manexa programas e software básicos. 
Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos 

electrónicos. 
Elabora e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos, cuestionarios, 
diálogo cos alumnos a través de medios telemáticos (correo electrónico, 
videoconferencia, etc) 

Instrumentos: cuestionarios sobre contidos (fotografía ou escaneado) , 
resumes, memorias técnicas,  prácticas de deseño CAD. 

Cualificación final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das notas das 
dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes consideracións: 

● Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto a 
esa media. 

● A aquel alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a nota 
final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota final resulte 
como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das avaliacións suspensas. 
 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos farase un 
seguimento específico do seu traballo ata comezos do mes de xuño. Logo 
de aplicar os criterios antes explicados para o cálculo da nota final, teranse 
en conta as seguintes consideracións: 

● para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que teñan 
enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades específicas 
de recuperación que poderán ser cuestionarios, traballos prácticos 
ou de investigación. Se as entregan de forma correcta recuperaran a 
materia  

para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase suspensa 
e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame escrito que 
poderá incluír tamén contidos prácticos, como manexo de software 
informático. Ademais ofreceráselle ao alumnado a posibilidade de realizar 
en verán un proxecto técnico que se entregará o día do exame de 
Setembro. Este proxecto poderá sumar ata 4 puntos na nota desta 
convocatoria. En todo caso, os alumnos terán que facer a proba escrita. 
A materia estará aprobada sempre que a media ponderada sexa igual ou 
superior a un 5. 

Se as condicións sanitarias non permiten a asistencia dos alumnos ao 
centro artellaranse outras medidas para a recuperación da materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 3ºESO 
 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 3ºESO 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 3ºESO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 2º, 
co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e competencias 
claves do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e na 
aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado farase, 
ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso alumnado:  

● para os alumnos con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

• para aqueles outros alumnos que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios, exercicios do libro de texto ou tarefas 
prácticas. 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico,  plataformas 
virtuais de simulación CAD,  material de produción propia, contidos 
dispoñibles na rede, caderniños de reforzo para alumnado con NEAE, 
videconferencias. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento da 
materia a través dos seguintes medios: 
• Páxina web do centro:  

◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas indicando 
onde se atopan dispoñibles os materiais e as datas de 
entrega de traballos no caso de ser necesarias esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguimento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia pode acceder como 
convidado á aula virtual deste curso e materia. Deste xeito ten 
á súa disposición todo o material. Ademáis, habilítase un foro 
de dúbidas para facilitar o traballo cooperativo e a 
comunicación entre o alumnado e co profesorado. 

Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o correo 
electrónico será un dos principais métodos de comunicación entre 
alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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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 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e 
as normas que regulan o seu deseño e a súa utilización.  

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 
Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda. 

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes 

Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 
Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a análise de 
obxectos. 

Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa 
función histórica e a evolución tecnolóxica. 

Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. 

Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a partir da 
análise de obxectos, relacionado inventos e descubertas co contexto en que 
se desenvolven. 
Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada 
período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións do alumnado, 
cuestionarios, diálogo co alumnado a través de medios 
telemáticos: correo electrónico, foros da AV, videoconferencia, etc 

Instrumentos: cuestionarios escritos ou en rede sobre os contidos 
proporcionados de neumática, resumes ditos contidos ou sobre 
materiais audiovisuais dispoñibles na rede, exercicios.  

Cualificación 
final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
notas das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes 
consideracións: 

• Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto 
a esa media. 

• A aquele alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a 
nota final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota 
final resulte como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das 
avaliacións suspensas. 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos 
farase un seguimento específico do seu traballo ata comezos do 
mes de xuño. Logo de aplicar os criterios antes explicados para o 
cálculo da nota final, teranse en conta as seguintes consideracións: 

• para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que 
teñan enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades 
específicas de recuperación que poderán ser cuestionarios, 
traballos prácticos ou de investigación. Se as entregan de forma 
correcta recuperaran a materia cunha cualificación final de 5. 

• para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame escrito 
que poderá incluír tamén contidos prácticos, como manexo de 
software informático. Ademais ofreceráselle ao alumnado a 
posibilidade de realizar en verán un proxecto técnico que se 
entregará o día do exame de Setembro. Este proxecto poderá 
sumar ata 4 puntos na nota desta convocatoria. En todo caso, o 
alumnado terán que facer a proba escrita. 
A materia estará aprobada sempre que a media ponderada sexa 
igual ou superior a un 5. 

Alumnado de 
Criterios de avaliación:  
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 4ºESO 
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materia 
pendente 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 4ºESO 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE EN 4ºESO 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 
2º, co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e 
competencias claves do curso 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e 
na aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado 
farase, ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso 
alumnado:  

• para o alumnado con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

• para aqueles outro alumnado que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios ou tarefas prácticas. 

Materiais e recursos 
Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico, material de 
produción propia, videoconferencias, contidos dispoñibles na rede, 
material específico de reforzo para alumnado con NEAE. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento 
da materia a través dos seguintes medios: 

• Páxina web do centro:  
◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas 

indicando onde se atopan dispoñibles os materiais e as 
datas de entrega de traballos no caso de ser necesarias 
esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguemento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia está dado de alta na 
aula virtual co seu usuario e contrasinal e matriculado no 
curso da materia. Deste xeito ten á súa disposición todo o 
material e a posibilidade de facer entregas por este medio. 
Ademáis, habilítase un foro de dúbidas para facilitar o 
traballo cooperativo e a comunicación entre o alumnado e co 
profesorado. 

• Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o 
correo electrónico será un dos principais métodos de 
comunicación entre alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

Describe a función dos bloques que constitúen unha máquina dada, 
explicando de forma clara e co vocabulario axeitado a súa contribución ao 
conxunto. 
Debuxa diagramas de bloques de máquinas-ferramenta explicando a 
contribución de cada bloque ao conxunto da máquina. 

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. 

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

Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos e hidráulicos 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. 

Verifica a evolución dos sinais en circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos 
ou hidráulicos, debuxando as súas formas e os valores nos puntos 
característicos 
Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou hidráulicos. 

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. 

Describe as formas de producir enerxía, en relación co custo de produción, o 
impacto ambiental e a sustentabilidade. 
Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de produción de 
enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas interrelacións. 

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

Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do consumo, que un 
edificio estea certificado enerxeticamente. 
Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas ou industriais, 
partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. 
Elabora plans de redución de custos de consumo enerxético para locais ou 
vivendas, identificando os puntos onde o consumo poida ser reducido. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións do alumnado, 
cuestionarios, traballos, diálogo co alumnado a través de medios 
telemáticos: correo electrónico, foros da AV, videoconferencia, etc 

Instrumentos: cuestionarios escritos ou en rede sobre os contidos 
proporcionados, resumes sobre ditos contidos ou sobre materiais 
audiovisuais dispoñibles na rede, exercicios, traballos. 

Cualificación 
final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das 
notas das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes 
consideracións: 

• Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto 
a esa media. 

• A aquele alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a 
nota final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota 
final resulte como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das 
avaliacións suspensas. 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos 
farase un seguimento específico do seu traballo ata comezos do 
mes de xuño. Logo de aplicar os criterios antes explicados para o 
cálculo da nota final, teranse en conta as seguintes consideracións: 

• para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que 
teñan enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades 
específicas de recuperación que poderán ser cuestionarios, 
traballos prácticos ou de investigación. Se as entregan de forma 
correcta recuperaran a materia. 

• para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 

•  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame escrito 
que poderá incluír tamén contidos prácticos, como manexo de 
software informático. Ademais ofreceráselle ao alumnado a 
posibilidade de realizar en verán un proxecto técnico que se 
entregará o día do exame de Setembro. Este proxecto poderá 
sumar ata 4 puntos na nota desta convocatoria. En todo caso, o 
alumnado terán que facer a proba escrita. 
A materia estará aprobada sempre que a media ponderada sexa 
igual ou superior a un 5. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Hai un alumno de 2º bac con esta materia pendente 
 
Criterios de avaliación:  
Entregar os boletíns de exercicios e cuestionarios correctamente 
resoltos 

 

Criterios de cualificación: 
• Se entrega os boletíns de exercicios e cuestionarios 

correctamente resoltos polo menos nun 50%, a materia 
estará recuperada cun 5. 

• Se entrega os boletíns de exercicios e cuestionarios, na súa 
maior parte correctamente resoltos, a materia estará 
recuperada cunha nota superior ao 5. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
No 1º trimestre entregóuselle ao alumno un material formado por 
apuntes, boletíns de exercicios e cuestionarios para entregar  e 
resolver nuns prazos estipulados. Non entregou nada. 
Na 1ª semana de maio envióuselle por correo un novo material 
simplificado para entregar antes  de finalizar o mes. 
Se non entrega esas tarefas faráselle unha proba obxectiva en 
xuño ou en setembro (sempre que sexa posible) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas 
principalmente ao repaso, reforzo e recuperación, incidindo 
sobre o traballado no 1º e 2º, co fin de acadar do mellor xeito 
posible os obxectivos e competencias claves do curso 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das 
clases as actividades semanais estarán dispoñibles na páxina 
web do centro e na aula virtual do departamento. A 
comunicación co alumnado farase, ademais de por eses 
medios, a través do correo electrónico. 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en 
conta a diferenza de medios dos que dispoñen as familias do 
noso alumnado:  

• para o alumnado con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou 
tablets, deseñaranse tarefas específicas que non requiran do 
uso do computador  

• para aqueles outro alumnado que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas 
escritas como cuestionarios ou tarefas prácticas. 

Materiais e recursos 
Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico, 
videotitoriais de produción propia, material de produción 
propia, videoconferencias, contidos dispoñibles na rede. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento 
da materia a través dos seguintes medios: 

• Páxina web do centro:  
◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas 

indicando onde se atopan dispoñibles os materiais e as 
datas de entrega de traballos no caso de ser necesarias 
esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguemento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia está dado de alta na 
aula virtual co seu usuario e contrasinal e matriculado no 
curso da materia. Deste xeito ten á súa disposición todo o 
material e a posibilidade de facer entregas por este medio. 
Ademáis, habilítase un foro de dúbidas para facilitar o 
traballo cooperativo e a comunicación entre o alumnado e co 
profesorado. 

• Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o 
correo electrónico será un dos principais métodos de 
comunicación entre alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

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. 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con 
criterios de seguridade e uso responsable. 

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o 
intercambio de información. 

B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web. TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e 
os tipos de fraude da web. 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de 
libre distribución. 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes  

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. 

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. 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital  

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. 
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Bloque 4. Seguridade informática  

B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no 
intercambio de información. 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de 
intercambio de información entre eles.  

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados. 

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de 
devasas para garantir a seguridade. 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos  

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. 

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión  

B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no 
intercambio da información a través de redes sociais e plataformas. 

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos a través de medios 
telemáticos, (correo electrónico e almacenamento na nube) 

Instrumentos:  
Presentacións de contidos con imaxes e textos , traballos desenrolados con 
editores de vídeo e audio para móbiles e ordenadores de escritorio.  

Cualificación final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das notas das 
dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes consideracións: 
 

● Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto a 
esa media. 

● A aquel alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a nota 
final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota final resulte 
como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das avaliacións suspensas. 
 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos farase un 
seguimento específico do seu traballo ata comezos do mes de xuño. Logo 
de aplicar os criterios antes explicados para o cálculo da nota final, teranse 
en conta as seguintes consideracións: 
 

● para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que teñan 
enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades específicas 
de recuperación que poderán ser cuestionarios, traballos prácticos 
ou de investigación. Se as entregan de forma correcta recuperaran a 
materia. 

• para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro constará dun exame práctico de 
manexo de software informático que poderá incluír tamén contidos 
teóricos. 
A materia estará aprobada sempre que a nota sexa igual ou superior a un 5. 
Se as condicións sanitarias non permiten a asistencia dos alumnos ao centro 
artellaranse outras medidas para a recuperación da materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 2º, 
co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e competencias 
claves do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e na 
aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado farase, 
ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso alumnado:  

● para os alumnos con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

● para aqueles outros alumnos que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios, exercicios do libro de texto ou tarefas 
prácticas. 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico,  plataformas 
virtuais de simulación CAD, aplicacións de deseño CAD para móbiles, 
material de produción propia, contidos dispoñibles na rede, 
videconferencias. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento da 
materia a través dos seguintes medios: 
• Páxina web do centro:  

◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas indicando 
onde se atopan dispoñibles os materiais e as datas de 
entrega de traballos no caso de ser necesarias esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguimento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia está dado de alta na 
aula virtual co seu usuario e contrasinal e matriculado no curso 
da materia. Deste xeito ten á súa disposición todo o material e 
a posibilidade de facer entregas por este medio. Ademáis, 
habilítase un foro de dúbidas para facilitar o traballo 
cooperativo e a comunicación entre o alumnado e co 
profesorado. 

Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o correo 
electrónico será un dos principais métodos de comunicación entre 
alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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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) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da 
comunicación na transformación da sociedade actual, tanto nos 
ámbitos da adquisición do coñecemento como nos da produción 

Describe as diferenzas entre o que considera sociedade da información    e    
sociedade    do coñecemento. 

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

Describe  as  características dos subsistemas que compoñen un ordenador 
identificando os seus  principais  parámetros  de funcionamento. 
Describe dispositivos de almacenamento   masivo utilizados en sistemas de 
computadores  recoñecendo  a súa información na custodia  da 
información 
Describe os tipos de memoria utilizados en computadores analizando os 
parámetros que as definen  e  a  súa  aportación  ao 

rendemento do conxunto 

Instalar e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar 
as súas características e os contornos de aplicación 

Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de 
problemas en ordenadores personais seguindo 

as instrucións do fabricante 

Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como 
instrumentos de resolución de problemas específicos. 

Elabora  informes  de  textos que integren texto e imaxes aplicando as 
posibilidades das aplicacións  e  tendo  en  conta  o 
destinatario. 
Elabora presentacións que integren textos, imaxes e elementos multimedia, 
adecuando  a  mensaxe  ao público   obxectivo   ao   que   se 

destina. 
Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo xerando 
resultados textuais, numéricos e gráficos 
Deseña elementos gráficos en 2De 3D para comunicar ideas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos a través de medios 
telemáticos (correo electrónico, videoconferencia, etc), cuestionarios. 

Instrumentos: prácticas de deseño CAD para ordenadores de escritorio e 
móbiles,  presentacións de contidos con imaxes, textos e vídeos, prácticas 
con aplicacións ofimáticas e de edición. 

Cualificación final 

A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das notas das 
dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes consideracións: 
 

● Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto a 
esa media. 

● A aquel alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a nota 
final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

●  
A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota final resulte 
como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das avaliacións suspensas. 
 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos farase un 
seguimento específico do seu traballo ata comezos do mes de xuño. Logo 
de aplicar os criterios antes explicados para o cálculo da nota final, teranse 
en conta as seguintes consideracións: 

● para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que teñan 
enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades específicas 
de recuperación que poderán ser cuestionarios, traballos prácticos 
ou de investigación. Se as entregan de forma correcta recuperaran a 
materia. 

• para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de setembro constará dun exame práctico de 
manexo de software informático que poderá incluír tamén contidos 
teóricos. 
A materia estará aprobada sempre que a nota sexa igual ou superior a un 5. 
Se as condicións sanitarias non permiten a asistencia dos alumnos ao centro 
artellaranse outras medidas para a recuperación da materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 2º, 
co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e competencias 
claves do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e na 
aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado farase, 
ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso alumnado:  

● para os alumnos con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

● para aqueles outros alumnos que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios, exercicios do libro de texto ou tarefas 
prácticas. 

Materiais e recursos 

Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico,  plataformas 
virtuais de simulación CAD, aplicacións de deseño CAD para móbiles, 
material de produción propia, contidos dispoñibles na rede, 
videconferencias. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento da 
materia a través dos seguintes medios: 
• Páxina web do centro:  

◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas indicando 
onde se atopan dispoñibles os materiais e as datas de 
entrega de traballos no caso de ser necesarias esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguimento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia está dado de alta na 
aula virtual co seu usuario e contrasinal e matriculado no curso 
da materia. Deste xeito ten á súa disposición todo o material e 
a posibilidade de facer entregas por este medio. Ademáis, 
habilítase un foro de dúbidas para facilitar o traballo 
cooperativo e a comunicación entre o alumnado e co 
profesorado. 

Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o correo 
electrónico será un dos principais métodos de comunicación entre 
alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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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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) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha 
linguaxe de programación 

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

Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada e aplicalos á solución de problemas reais 

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

Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa aplicación. 

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións. 
Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de 
depuración. 

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

Selecciona elementos de protección de software para internet relacionándoos 
cos posibles ataques. 
Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e describe as 
características de cada un, indicando sobre que elementos actúan 

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

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. 

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

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

Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías 
baseadas na web 2.0 e sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao 
desenvolvemento de traballos colaborativos. 

Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en que esta se 
basea 

Utilizar contornos de programación para deseñar programas que 
resolvan problemas concretos 

Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos de 
programación 

 



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Análise das producións dos alumnos a traves de medios 
telemáticos, (correo electrónico e almacenamento na nube), cuestionarios. 

Instrumentos: prácticas de deseño web, programas en pseudocódigo, 
presentacións de contidos multimedia, cuestionarios e glosarios, prácticas 
de edición de video. 

Cualificación final 

 
A nota final de xuño calcularase facendo a media aritmética das notas das 
dúas primeiras avaliacións, tendo en conta as seguintes consideracións: 
 

● Ao alumnado que entregaron de forma correcta a maioría das 
tarefas da 3ª avaliación a nota final subiráselles 1 punto respecto a 
esa media. 

● A aquel alumnado do apartado anterior que, ademais de entregar 
todas as tarefas, fixérono de maneira destacada ou ampliada, a nota 
final subiráselles 1,5 puntos respecto a esa media. 

A materia considérase aprobada en xuño sempre que esa nota final resulte 
como mínimo dun 4,5, podendo ter unha das avaliacións suspensas. 
 
No caso dos alumnos cos dous primeiros trimestres suspensos farase un 
seguimento específico do seu traballo ata comezos do mes de xuño. Logo 
de aplicar os criterios antes explicados para o cálculo da nota final, teranse 
en conta as seguintes consideracións: 
 

● para aqueles cuxa nota final siga sendo inferior a 4,5 pero que teñan 
enviado as tarefas ata esa data, deseñaranse actividades específicas 
de recuperación que poderán ser cuestionarios, traballos prácticos 
ou de investigación. Se as entregan de forma correcta recuperaran a 
materia cunha cualificación final de 5. 

• para aqueles que non enviaron tarefas ata o mes de xuño e teñen 
suspensas as dúas primeiras avaliacións, a materia considerarase 
suspensa e terán que recuperala na convocatoria de setembro. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro constará dun exame práctico de 
manexo de software informático que poderá incluír tamén contidos 
teóricos. 
A materia estará aprobada sempre que a nota sexa igual ou superior a un 5. 
Se as condicións sanitarias non permiten a asistencia dos alumnos ao centro 
artellaranse outras medidas para a recuperación da materia. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Criterios de cualificación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON HAI ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades deste trimestre estarán enfocadas principalmente ao 
repaso, reforzo e recuperación, incidindo sobre o traballado no 1º e 2º, 
co fin de acadar do mellor xeito posible os obxectivos e competencias 
claves do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o seguimento das materias durante a suspensión das clases as 
actividades semanais estarán dispoñibles na páxina web do centro e na 
aula virtual do departamento. A comunicación co alumnado farase, 
ademais de por eses medios, a través do correo electrónico. 
 
Con respecto á metodoloxía, indicar que en cada curso e nivel  
proporanse tarefas alternativas á proposta xeral, para ter en conta a 
diferenza de medios dos que dispoñen as familias do noso alumnado:  

● para os alumnos con acceso a internet, que non dispoñen de 
ordenador pero si doutros dispositivos como móbiles ou tablets, 
deseñaranse tarefas específicas que non requiran do uso do 
computador  

• para aqueles outros alumnos que non dispoñen de acceso a 
internet nin de ningún dispositivo deseñaranse  tarefas escritas 
como cuestionarios, exercicios do libro de texto ou tarefas 
prácticas. 

Materiais e recursos 
Páxina web do centro, aula virtual, correo electrónico,  material de 
produción propia, libro de texto, contidos dispoñibles na rede, 
caderniños de reforzo para alumnado con NEAE, videconferencias. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Alumnado e familias estarán informados do desenvolvemento da 
materia a través dos seguintes medios: 
• Páxina web do centro:  

◦ páxina principal: publicación semanal das tarefas indicando 
onde se atopan dispoñibles os materiais e as datas de 
entrega de traballos no caso de ser necesarias esa semana. 

◦ Páxina do departamento: publicación actualizada para o 
seguimento xeral da materia incluído hiperenlaces á AV e 
métodos de contacto co profesorado. 

• Aula virtual: todo o alumnado da materia está dado de alta na 
aula virtual co seu usuario e contrasinal e matriculado no curso 
da materia. Deste xeito ten á súa disposición todo o material e 
a posibilidade de facer entregas por este medio. Ademáis, 
habilítase un foro de dúbidas para facilitar o traballo 
cooperativo e a comunicación entre o alumnado e co 
profesorado. 

Correo electrónico: o alumnado pode tamén entregar os seus 
traballos a través do correo electrónico. De igual xeito, o correo 
electrónico será un dos principais métodos de comunicación entre 
alumnado e profesorado da materia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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