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

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación
coas propiedades que presentan e as modificacións que se poidan 
producir

TEB3.1.1.  Describe as  características  propias  dos materiais  de  uso técnico,
comparando as súas propiedades.

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación
coas propiedades que presentan e as modificacións que se poidan 
producir

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos
materiais de uso técnico.

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de 
conversión noutras manifestacións enerxéticas

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

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes 
eléctricas básicas

TEB4.2.2.  Calcula  as  magnitudes  eléctricas  básicas  en  circuítos  eléctricos
sinxelos

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. TEB5.2.1.  Manexa  espazos  web,  plataformas  e  outros  sistemas  de
intercambio de información

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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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, probas 
telemáticas a través da aula virtual

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para a recuperación de cada un dos dous primeiros trimestres, 
formularase unha proba telemática a través de aula virtual, que 
permitirá ao alumnado suspenso acadar ata un máximo dunha 
puntuación de 5.

A nota final calcularase como a media aritmética das notas máximas 
acadadas respectivamente nas dúas primeiras avaliacións, unha vez 
realizadas as recuperacións correspondentes, se for preciso, e 
incrementada ata un máximo de 1,5 puntos en función do número e 
calidade das tarefas entregadas durante o período de suspensión das 
clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

O 100% da nota corresponderá co resultado dun exame realizado de 
forma presencial, que versará sobre contidos impartidos con 
anterioridade á suspensión das actividades lectivas presenciais.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Non procede (non hay alumnado en 4º de ESO coa materia Tecnoloxía 
de 3ºESO pendente).

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 Electricidade e 
Electrónica, 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 
ampliación do bloque temático de Materiais de uso técnico, para 
completar coñecementos adquiridos con anterioridade e relacionalos 
entre si en orde a afondar nos estándares referentes ao devandito 
bloque temático.

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 Páxina web Tecno 12-18, materiais propios enviados a través do correo 
electrónico e aula virtual, compartición de documentos de Google Docs.
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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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