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

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

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

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

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

 B3.3. Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo, 
identificando as máquinas e as ferramentas utilizadas e as condicións 
de seguridade propias de cada unha, apoiándose na información 
proporcionada na web dos fabricantes.

TI1B3.3.1. Explica as principais técnicas utilizadas no proceso de fabricación
dun produto dado.

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

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

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

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

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

TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas ou 
industriais, partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos 
utilizados.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO:IES DE VILALONGA
CURSO:1º BACHARELATO

MATERIA:TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación do traballo presentado por medios telemáticos (aula 
virtual, correo electrónico)

Instrumentos:
Rúbricas/ listas de cotexo para avaliar o traballo proposto

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Na materia de Tecnoloxía Industrial I non hai suspensos nas dúas 
primeiras avaliacións, polo que a nota do terceiro trimestre coincidirá 
coa nota final, que se calculará como a media aritmética das notas 
acadadas respectivamente nas dúas primeiras avaliacións, e 
incrementada ata un máximo de 1 punto en función do número e 
calidade das tarefas entregadas durante o período de suspensión das 
clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

Non procede, ao non contar esta materia con alumnado con avaliacións 
suspensas.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



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

Actividades 

 Durante o terceiro trimestre realizaranse fundamentalmente 
actividades de recuperación e repaso de contidos de Enerxías e 
Mecanismos, coa finalidade de afianzar conceptos clave respecto dos 
estándares máis importantes desenvolvidos neste curso.

Por outra banda, tamén se leva a cabo algunha actividade de iniciación 
do bloque temático de Electricidade, dada a súa importancia, e para 
favorecer unha mellor transición ao vindeiro curso académico.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades son propostas fundamentalmente a través da aula virtual do 
instituto, aínda que tamén se emprega o correo electrónico como medio de
envío de tarefas, consulta de dúbidas, etc.
O departamento non ten coñecemento de que ningún alumno manifestase 
ter problemas de conectividade.

Materiais e recursos Materiais propios enviados a través do correo electrónico e aula virtual.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.

Actualización semanal, sempre que é posible, de tarefas a través da 
páxina web, subida de instrucións a través da Aula Virtual e 
comunicacións das tarefas ás familias a través da mansaxería 
Abalar.
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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