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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Analizar os elementos e os sistemas que configuran a
comunicación con fíos e sen eles.

Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se
utilizan na comunicación con fíos e sen eles.

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

Localiza, intercambia e publica información a través de internet
empregando servizos de localización, comunicación intergrupal

e xestores de transmisión de son, imaxe e datos.

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.

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

utilización.

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha
vivenda.

Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas

Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das súas
instalacións e dos hábitos de consumo ao aforro enerxético.

Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha
vivenda.

Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto
electrónico e os seus compoñentes elementais.

Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por
compoñentes elementais.
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Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto
electrónico e os seus compoñentes elementais.

Explica as características e as funcións de compoñentes
básicos: resistor, condensador, díodo e transistor.

Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos
no proceso tecnolóxico.

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados
previamente.

Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na
resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos.

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes Describe os compoñentes dos sistemas automáticos.

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes
Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos

técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado.

Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática.

Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática.

Identificar e describir as características e o funcionamento deste
tipo de sistemas.

Identifica e describe as características e o funcionamento deste
tipo de sistemas.

Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia.
Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se

produciron ao longo da historia da humanidade.

Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día.
Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico

a partir da análise de obxectos, relacionando inventos e
descubertas co contexto en que se desenvolven.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. A libreta do alumno, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da materia, 
deseños, apuntes das explicacións, diario do taller, resumo dos traballos de investigación, 
etc. Poderá ser recollida polo profesor para a súa corrección sen previo aviso. Valoraranse 
aspectos tales como a constancia, o interese, a orde e a limpeza, a atención prestada ás 
explicacións, e o grao de asimilación dos contidos.
B. A observación directa na clase e no taller, coa que se pode valorar o interese, a forma 
de traballar, individualmente e en grupo, a participación, o respecto ás normas , o 
emprego do vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e das técnicas de 
traballo, o comportamento, etc.
C. Os traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, 
informes, traballos de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos 
relativos á calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.
D. Os obxectos, maquetas ou instalacións construídos e/ou deseñados nos que se 
valorarán diversos aspectos dependentes da unidade na que se encaixen e que os 
alumnos e alumnas coñecerán previamente.
E. Os traballos prácticos realizados na aula de informática.
F. Os boletíns de exercicios que permitan afianzar determinadas competencias traballadas
nunha unidade.
G. As probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación depende en cada unidade ou avaliación 
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da temporalización, do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos abordados e 
dos recursos utilizados.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 40% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 60%
• Tarefas: 40%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel. 
Aproveitarase a situación de confinamento para propor tarefas relacionadas coa análise da 
vivenda e das súas instalacións, así como a realización de planos e bosquexos.
Aplicarase unha filosofía similar ao estudo dos sistemas pneumáticos e hidráulicos, 
promovendo sempre que sexa factible a realización de tarefas experimentais en condicións
de seguridade e que poidan facerse con materiais e recursos domésticos.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 
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• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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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 ambiente.

Elabora  a  documentación  necesaria  para  a  planificación  da
construción do prototipo.

Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades.
Seguridade no contorno de traballo. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

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

Interpretar  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.

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

 

Analizar  as  propiedades  dos  materiais  utilizados  na
construción de obxectos tecnolóxicos.

Describe as características propias dos materiais de uso técnico.
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.

Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a
documentación técnica ao proceso de produción dun obxecto,
respectando as súas características e empregando técnicas e
ferramentas  adecuadas,  con  especial  atención  ás  normas  de
seguridade e saúde

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

Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as
estruturas, experimentando en prototipos. Identifica  os  esforzos  característicos  e  a  súa  transmisión  nos

elementos que configuran a estrutura.

Identificar  operadores  mecánicos  de  transformación  e
transmisión  de  movementos  en  máquinas  e  sistemas  e
empregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos

Describe, mediante información escrita e gráfica, como transforman
e transmiten o movemento distintos mecanismos.

Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as
poleas e as engrenaxes.

Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou un
sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico.

Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía adecuada Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas,
zumbadores, motores, baterías e conectores.
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e montalos con operadores elementais.  Identificar  operadores
mecánicos de transformación e transmisión de movementos en
máquinas  e  sistemas  e  empregalos  para  deseñar  e  montar
sistemas mecánicos

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

Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.
Identifica as partes dun computador.

Utilizar  un  equipamento  informático  para  elaborar  e
comunicar proxectos técnicos sinxelos.

Manexa programas e software básicos.

Utiliza  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e  dispositivos
electrónicos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:

O  procedemento  de  avaliación  utilizado  de  forma  xeral  para  toda  a  matería  basease  na  observación
sistemática, análise e avaliación de: 

 as actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos,tanto escritos
coma noutros soportes dixitais. 

 e dos traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes ferranmentas e
estruturas colaborativas.

Instrumentos:

A. A libreta do alumno, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da materia, deseños, apuntes
das explicacións, diario do taller, resumo dos traballos de investigación, etc. Poderá ser recollida polo
profesor para a súa corrección sen previo aviso. Valoraranse aspectos tales como a constancia, o
interese,  a  orde  e  a  limpeza,  a  atención  prestada  ás  explicacións,  e  o  grao  de  asimilación  dos
contidos.

B. A observación directa na clase e no taller, coa que se pode valorar o interese, a forma de traballar,
individualmente e en grupo, a participación, o respecto ás normas , o emprego do vocabulario técnico,
o uso correcto das ferramentas e das técnicas de traballo, o comportamento, etc.

C. Os traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, informes, traballos
de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos relativos á calidade do contido,
a presentación e a puntualidade de entrega.

D. Os obxectos, maquetas ou instalacións construídos e/ou deseñados nos que se valorarán diversos
aspectos  dependentes  da  unidade na  que  se  encaixen  e  que  os  alumnos e  alumnas coñecerán
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previamente.

E. Os traballos prácticos realizados na aula de informática.

F. Os  boletíns  de  exercicios  que  permitan  afianzar  determinadas  competencias  traballadas  nunha
unidade.

G. As probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.

O uso duns ou outros instrumentos de avaliación depende en cada unidade ou avaliación da temporalización,
do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos abordados e dos recursos utilizados.

Cualificación final

A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

 A media aritmética da 1º e  da 2ª avaliación

 A media aritmética da 1º , da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas actividades telemáticas
realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba extraordinaria
de setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar  unha proba escrita de
carácter  teórico-práctico  na  convocatoria  extraordinaria  de  setembro,  que  poderá  ser  presencial  ou
telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da materia. 

Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos a complementarán con tarefas realizadas
durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da proba e valoradas nun 40% da nota da
comvocatoria extraordinaria:

 Proba escrita: 60%

 Tarefas: 40%

Alumnado de materias
pendente

O departamento de Tecnoloxía avaliará ao alumnado con esta materia pendente mediante a realización de
probas escritas voluntarias ao longo do curso.
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Para facilitar a preparación destas probas, o departamento proporcionará boletíns de exercicios e fichas de
reforzo aos alumnos implicados, ofrecéndolles a posibilidade de corrixilos antes de realizar ditas probas.
Para poder presentarse a estas probas escritas ao longo do curso, será preciso ter realizado previamente os
boletíns de exercicios e as fichas de reforzo proporcionados polo departamento.

Os alumnos que superen estas probas terán superada a materia pendente. Os alumnos que suspendan unha
ou varias destas probas poderán recuperalas na convocatoria ordinaria de maio.

O seguimento destes alumnos será levado a cabo polo profesor que lles imparta clase no presente curso. No
caso de alumnos que non cursen materias impartidas polo departamento, o seu seguimento correrá a cargo
do xefe de departamento.

(*)  Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que o mesmo, que a
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Realización  dun proxecto  de reciclaxe adaptado á situación de confinamento,  no que ademáis  de
construir un prototipo cos materiais de refugallo dispoñibles se confeccionaron os documentos que
deben aconpañar a un proxecto técnico: Lista de pezas e de operacións, diagrama de proceso, plan de
publicidade, vídeo explicativo da montaxe,...

 Iniciación á edición de video e audio dixital,  para cubrir as necesidades dos traballos e tarefas do
alumnado no periodo de teletraballo.

 Manexo de un simulador para a realización de circuitos electricos.

 Iniciación ao manexo da folla de cálculo.

 Actividades de reforzo e recuperación para os alumnos con avaliacións suspensas.

Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:

Para tódalas actividades realizadas durante o periodo de traballo telemático a metodoloxía segiu un
esquema similar:

 Utilización de Classroom como entorno de traballo.

 Presentación da materia e actividaes mediante a plataforma Google-Classroom acompañadas de
presentacións e videotutoriais.

 Realización de clases por videoconferencias con explicacións de apoio, orientacións, aclaración
de dúbidas, e realización de exercicios e cuestionarios.

 Recollida, corrección e avaliación das actividades actividades presentadas polos alumnos

Alumnado   sen conectividade:

No  caso  dos  alumnos  con  problemas  de  conectividade  ,que  na  mayoría  dos  casos  foi  puntual,a
metodoloxía anterior foise adaptando ás súas posibilidades de conexión
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Materiais e recursos

Os  materiais  didácticos  dixitais  son  elaborados  e  facilitados  polo  profesor  a  traves  da  aula  virtual
Classroom.

Creáronse  ,ou  adapatáronse  a  partir  do  material   utilizado  normalmente  nas  clases  presenciais:
documentos de texto, follas de cálculo, presentación, videos e audios, cuestionarios,…

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:

O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático, baséase na
observación  sistemática,  análise  e  avaliación  dos  traballos  e  tarefas  presentados  polos  alumnos  e
alumnas.

Estes traballos e tarefas serán: 

 as actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e soportes
dixitais (exercicios, imáxes, videos, audios, cuestionarios,...)

 e dos traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes ferramentas e
estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas utilizadas no departamento.
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  4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a
traves do correo electrónico e de outras aplicacións (drive, classroom) da plataforma de
de ducación de Google utilizada no centro por todo o alumnado,  e que é accesible
dende calquer dispositivo ( ordenador,tablet ou móbil) 

Publicidade Igualmente será publicada 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.

ADAPTACIÓN DA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2019/2020

CENTRO:                   IES VIRXE DO MAR
CURSO:                      3º ESO
MATERIA:                  TECNOLOXÏA 3º ESO
DEPARTAMENTO:    TECNOLOXÍA
DATA:                         10-05-2020



ÍNDICE

5. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

6. Avaliación e cualificación.

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

8. Información e publicidade. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 PÁXINA 22 DE 96

CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÏA



4. 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, investigar  a  súa  influencia  na  sociedade  e
propor  melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade
como do seu posible impacto social.

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

Elabora a documentación necesaria para a planificación da 
construción do prototipo

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso

-  Interpretar  esbozos  e  bosquexos  como  elementos  de
información de produtos tecnolóxicos.

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

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

-  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.

Describe as características propias dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas propiedades.
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- Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade
de conversión noutras manifestacións enerxéticas.

-  Experimentar  con  instrumentos  de  medida  e  obter  as
magnitudes eléctricas básicas.
 
- Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar
circuítos con operadores elementais.

- Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control.

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

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

Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos 
sinxelos

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

-Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

-Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de  intercambio  de
información.

- Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar
proxectos técnicos.

Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de 
risco.

Instala e manexa programas e software básicos.

Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos 
informáticos.
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5. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos:

O  procedemento  de  avaliación  utilizado  de  forma  xeral  para  toda  a  matería  baséase  na  observación
sistemática, análise e avaliación de: 

 as actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos,tanto escritos
coma noutros soportes dixitais. 

 e dos traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes ferranmentas e
estruturas colaborativas.

Instrumentos:

H. A libreta do alumno, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da materia, deseños, apuntes
das explicacións, diario do taller, resumo dos traballos de investigación, etc. Poderá ser recollida polo
profesor para a súa corrección sen previo aviso. Valoraranse aspectos tales como a constancia, o
interese,  a  orde  e  a  limpeza,  a  atención  prestada  ás  explicacións,  e  o  grao  de  asimilación  dos
contidos.

I. A observación directa na clase e no taller, coa que se pode valorar o interese, a forma de traballar,
individualmente e en grupo, a participación, o respecto ás normas , o emprego do vocabulario técnico,
o uso correcto das ferramentas e das técnicas de traballo, o comportamento, etc.

J. Os traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, informes, traballos
de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos relativos á calidade do contido,
a presentación e a puntualidade de entrega.

K. Os obxectos, maquetas ou instalacións construídos e/ou deseñados nos que se valorarán diversos
aspectos  dependentes  da  unidade na  que  se  encaixen  e  que  os  alumnos e  alumnas coñecerán
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previamente.

L. Os traballos prácticos realizados na aula de informática.

M. Os  boletíns  de  exercicios  que  permitan  afianzar  determinadas  competencias  traballadas  nunha
unidade.

N. As probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.

O uso duns ou outros instrumentos de avaliación depende en cada unidade ou avaliación da temporalización,
do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos abordados e dos recursos utilizados.

Cualificación final

A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

 A media aritmética da 1º e  da 2ª avaliación

 A media aritmética da 1º , da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas actividades telemáticas
realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba extraordinaria
de setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar  unha proba escrita de
carácter  teórico-práctico  na  convocatoria  extraordinaria  de  setembro,  que  poderá  ser  presencial  ou
telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da materia. 

Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos a complementarán con tarefas realizadas
durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da proba e valoradas nun 40% da nota da
comvocatoria extraordinaria:

 Proba escrita: 60%

 Tarefas: 40%

Alumnado de materias
pendente

O departamento de Tecnoloxía avaliará ao alumnado con esta materia pendente mediante a realización de
probas  voluntarias ao longo do curso.

Para facilitar a preparación destas probas, o departamento proporcionará prácticas de reforzo aos alumnos
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implicados, ofrecéndolles a posibilidade de corrixilos antes de realizar ditas probas. Para poder presentarse
a estas probas voluntarias ao longo do curso, será preciso ter realizado previamente as prácticas e as fichas
de reforzo proporcionados polo departamento.

Os alumnos que superen estas probas terán superada a materia pendente. Os alumnos que suspendan unha
ou varias destas probas poderán recuperalas na convocatoria ordinaria de maio.

O seguimento destes alumnos será levado a cabo polo profesor que lles imparta clase no presente curso. No
caso de alumnos que non cursen materias impartidas polo departamento, o seu seguimento correrá a cargo
do xefe de departamento.

(*)  Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que o mesmo, que a
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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6. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Realizáronse actividades de repaso para tódolos alumnos:

• Realización de actividades e cuestionarios sobre as prácicas de medida eléctrica realizados taller
durante a 2ª Avaliación.
• Utilización do simulador de circuitos para o diseño de circuitos eléctricos.

• Realización  de  actividades  e  cuestionarios  sobre  o  bloque  de  materiais  técnicos  (Materíais
plästicos).

Tamén  se  programaron  algunhas  actividades  de  ampliación  relacionadas  con  contidos  que  que
podían ser de moita axuda para o alumndado nesta fase, como é o caso da edición de video e audio
dixital:.

• Iniciación á edición de video e audio dixital, para cubrir as necesidades dos traballos e tarefas do
alumnado no periodo de teletraballo.
• Operacións básicas con folla de cáculo. (CALC)

Tamén  se  realizaron  actividades  de  reforzo  e  recuperación  para  os  alumnos  con  avaliacións
suspensas.
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Metodoloxía (alumnado con
conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:

Para tódalas actividades realizadas durante o periodo de traballo telemático a metodoloxía segiu un
esquema similar:

 Utilización de Classroom como entorno de traballo.

 Presentación da materia e actividaes mediante a plataforma Google-Classroom acompañadas
de presentacións e videotutoriais.

 Realización de clases por videoconferencias con explicacións de apoio, orientacións, aclaración
de dúbidas, e realización de exercicios e cuestionarios.

 Recollida, corrección e avaliación das actividades actividades presentadas polos alumnos

Alumnado   sen conectividade:

No caso dos  alumnos  con  problemas  de  conectividade ,que  na  mayoría  dos  casos  foi  puntual,a
metodoloxía anterior foise adaptando ás súas posibilidades de conexión

Materiais e recursos

Os materiais didácticos dixitais son elaborados e facilitados polo profesor a traves da aula virtual
Classroom.

Creáronse  ,ou  adapatáronse  a  partir  do  material   utilizado  normalmente  nas  clases  presenciais:
documentos de texto, follas de cálculo, presentación, videos e audios, cuestionarios,…

Avaliación Procedementos e Instrumentos:

O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático, baséase na
observación sistemática,  análise e avaliación dos traballos e tarefas presentados polos alumnos e
alumnas.

Estes traballos e tarefas serán: 

 as actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e soportes
dixitais (exercicios, imáxes, videos, audios, cuestionarios,...)
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 e  dos  traballos  e  proxectos  feitos  en  grupo,  nos  que  os  alumnos  utilizarán  diferentes
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas utilizadas no
departamento.
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   4.  Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a
traves do correo electrónico e de outras aplicacións (drive, classroom) da plataforma de
de ducación de Google utilizada no centro por todo o alumnado,  e que é accesible
dende calquer dispositivo ( ordenador,tablet ou móbil) 

Publicidade Igualmente será publicada 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 elementos e os sistemas que configuran a
comunicación con fíos e sen eles.

Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se
utilizan na comunicación con fíos e sen eles.

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

Localiza, intercambia e publica información a través de internet
empregando servizos de localización, comunicación intergrupal

e xestores de transmisión de son, imaxe e datos.

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.

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

utilización.

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha
vivenda.

Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas

Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das súas
instalacións e dos hábitos de consumo ao aforro enerxético.

Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha
vivenda.

Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto
electrónico e os seus compoñentes elementais.

Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por
compoñentes elementais.
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Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto
electrónico e os seus compoñentes elementais.

Explica as características e as funcións de compoñentes
básicos: resistor, condensador, díodo e transistor.

Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos
no proceso tecnolóxico.

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados
previamente.

Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na
resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos.

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes Describe os compoñentes dos sistemas automáticos.

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes
Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos

técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado.

Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática.

Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática.

Identificar e describir as características e o funcionamento deste
tipo de sistemas.

Identifica e describe as características e o funcionamento deste
tipo de sistemas.

Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia.
Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se

produciron ao longo da historia da humanidade.

Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día.
Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico

a partir da análise de obxectos, relacionando inventos e
descubertas co contexto en que se desenvolven.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. A libreta do alumno, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da materia, 
deseños, apuntes das explicacións, diario do taller, resumo dos traballos de investigación, 
etc. Poderá ser recollida polo profesor para a súa corrección sen previo aviso. Valoraranse 
aspectos tales como a constancia, o interese, a orde e a limpeza, a atención prestada ás 
explicacións, e o grao de asimilación dos contidos.
B. A observación directa na clase e no taller, coa que se pode valorar o interese, a forma 
de traballar, individualmente e en grupo, a participación, o respecto ás normas , o 
emprego do vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e das técnicas de 
traballo, o comportamento, etc.
C. Os traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, 
informes, traballos de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos 
relativos á calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.
D. Os obxectos, maquetas ou instalacións construídos e/ou deseñados nos que se 
valorarán diversos aspectos dependentes da unidade na que se encaixen e que os 
alumnos e alumnas coñecerán previamente.
E. Os traballos prácticos realizados na aula de informática.
F. Os boletíns de exercicios que permitan afianzar determinadas competencias traballadas
nunha unidade.
G. As probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación depende en cada unidade ou avaliación 
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da temporalización, do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos abordados e 
dos recursos utilizados.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 40% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 60%
• Tarefas: 40%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel. 
Aproveitarase a situación de confinamento para propor tarefas relacionadas coa análise da 
vivenda e das súas instalacións, así como a realización de planos e bosquexos.
Aplicarase unha filosofía similar ao estudo dos sistemas pneumáticos e hidráulicos, 
promovendo sempre que sexa factible a realización de tarefas experimentais en condicións
de seguridade e que poidan facerse con materiais e recursos domésticos.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 
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• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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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.

Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron
como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da

información e da comunicación.

onfigurar 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
computador, identificando os seus principais parámetros de

funcionamento.

Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun
computador e describe a contribución de cada un ao

funcionamento integral do sistema.

Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo
relacionando cada parte coa súa función.

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 computadores persoais, seguindo

instrucións de fábrica.

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

Elabora informes de texto que integren texto e imaxes,
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o
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destinatario.

Elabora presentacións que integren texto, 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 2D e 3D para comunicar ideas.

Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes,
utilizando programas de edición de ficheiros multimedia.

Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de
computadores, relacionándoas coa área de aplicación e coas

tecnoloxías empregadas.

Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais,
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico

dispoñible.

Analizar a función dos equipos de conexión que permiten
realizar configuracións de redes e a súa interconexión con redes

de área extensa.

Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen
eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes.

Analizar e resolver problemas de tratamento de información,
dividíndoos en subproblemas e definindo algoritmos que os

resolven.

Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas
aritméticos sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas

de fluxo.

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

Escribe programas que inclúan bucles de programación para
solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto en

partes máis pequenas.
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Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de
programación determinada e aplicalos á solución de problemas

reais.

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe
determinada que solucionen problemas da vida real.

Os estándares marcados con azul so fofon desenvoltos nun dos dous grupos
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. Tarefas prácticas, individuais ou en grupo, que impliquen a utilización das ferramentas e
o equipamento informático obxecto de estudio.
B. Exames individuais. Os alumnos realizarán polo menos un exame por trimestre. Estes 
exames terán por obxecto valorar tanto os coñecementos teóricos dos alumnos como a 
súa aplicación en casos prácticos. Por este motivo, con carácter xeral, implicará a 
utilización do ordenador.
C. Boletíns de exercicios.
D. Observación do traballo diario e a participación activa na clase.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou 
avaliación da temporalización, do grao dea afondamento nos contidos abordados e dos 
recursos dispoñibles.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
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setembro

poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 40% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 60%
• Tarefas: 40%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel, cando o alumno/a non 
dispoña de medios informáticos. 
Realizaranse boletíns de exercicios para o traballo individual, procurando en todo caso 
adecuar o ritmo de entrega de tarefas á capacidade para corrixilas e devolvelas, co fin de 
promover unha realimentación.
Tamén se farán actividades de grupo aproveitando as ferramentas dispoñibles de 
comunicación e traballo colaborativo.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
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Estes traballos e tarefas serán: 
• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 

soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 PÁXINA 50 DE 96

CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÏA



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

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

comercialización, investigar acerca da súa influencia na
sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da

súa utilidade como do seu posible impacto social.

Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base
unha idea dada, explicando o obxectivo de cada etapa

significativa necesaria para lanzar o produto ao mercado.

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.

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.

Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuíto
eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea resposta

a unha necesidade determinada.

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.

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,

Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos.
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apoiándose na montaxe ou nunha simulación física destes.

Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción
de obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna

en relación coas propiedades que presentan e coas
modificacións que se poidan producir.

Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais e as
súas propiedades.

Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción
de obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna

en relación coas propiedades que presentan e coas
modificacións que se poidan producir.

Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais,
tendo en conta a súa estrutura interna.

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.

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

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.

Describe as principais condicións de seguridade que se deben
aplicar nun determinado ámbito de produción, desde o punto de

vista tanto do espazo como da seguridade persoal.

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.

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

Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de
produción de enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as

súas interrelacións.
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desenvolvemento dunha sociedade sustentable.

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

información de consumo dos mesmos.

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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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. Exercicios de clase, tanto individuais como de grupo, que impliquen a aplicación dos 
contidos tratados e as competencias adquiridas á resolución dun problema ou cuestión 
proposta polo profesor.
B. Observación directa na clase, na aula de informática e no taller, coa que se pode 
valorar o interese, a forma de traballar, individualmente e en grupo, a participación, o 
respecto ás normas , o emprego do vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e 
das técnicas de traballo, o comportamento, etc.
C. Traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, informes,
traballos de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos relativos á
calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.
D. Obxectos, maquetas ou instalacións deseñados, construídos ou analizados no taller de 
tecnoloxía.
E. Traballos prácticos realizados na aula de informática, con simuladores ou con outro tipo 
de ferramentas informáticas.
F. Boletíns de exercicios, tanto de reforzo como de afondamento dos contidos tratados.
G. Probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou 
avaliación da temporalización, do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos 
abordados e dos recursos dispoñibles.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 PÁXINA 56 DE 96

CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÏA



Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 40% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 60%
• Tarefas: 40%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel. 
Realizaranse boletíns de exercicios para o traballo individual, procurando en todo caso 
adecuar o ritmo de entrega de tarefas á capacidade para corrixilas e devolvelas, co fin de 
promover unha realimentación.
Tamén se farán actividades de grupo aproveitando as ferramentas dispoñibles de 
comunicación e traballo colaborativo.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 
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• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Identificar as características dos materiais para unha aplicación
concreta, tendo en conta as súas propiedades intrínsecas e os
factores técnicos relacionados coa súa estrutura interna, así

como a posibilidade de empregar materiais non convencionais
para o seu desenvolvemento, obtendo información por medio

das tecnoloxías da información e da comunicación.

Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais,
tendo en conta a súa estrutura interna.

Definir e expor as condicións nominais dunha máquina ou unha
instalación a partir das súas características de uso,
presentándoas co soporte de medios informáticos.

Define as características e a función dos elementos dunha
máquina, interpretando planos de máquinas dadas.

Definir e expor as condicións nominais dunha máquina ou unha
instalación a partir das súas características de uso,
presentándoas co soporte de medios informáticos.

Calcula rendementos de máquinas tendo en conta as enerxías
implicadas no seu funcionamento.

Describir as partes de motores térmicos e eléctricos, e analizar
os seus principios de funcionamento.

Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e
eléctricos.

Expor en público a composición dunha máquina ou un sistema
automático, identificando os elementos de mando, control e

potencia, e explicando a relación entre as partes que os
compoñen.

Define as características e a función dos elementos dun sistema
automático, interpretando planos e esquemas destes.

Verificar o funcionamento de sistemas automáticos mediante
simuladores reais ou virtuais, interpretando esquemas e

identificando os sinais de entrada e saída en cada bloque.

Diferencia entre sistemas de control de lazo aberto e pechado, e
propón exemplos razoados.
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Implementar fisicamente circuítos eléctricos ou pneumáticos a
partir de planos ou esquemas de aplicacións características.

Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control para
aplicacións concretas, describe a función de cada bloque no

conxunto e xustifica a tecnoloxía empregada.

Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos automatismos de
control, aplicando procedementos de simplificación de circuítos

lóxicos.

Realiza táboas de verdade de sistemas combinacionais,
identificando as condicións de entrada e a súa relación coas

saídas solicitadas.

Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos automatismos de
control, aplicando procedementos de simplificación de circuítos

lóxicos.

Deseña circuítos lóxicos combinacionais con portas lóxicas a
partir de especificacións concretas, aplicando técnicas de
simplificación de funcións, e propón o posible esquema do

circuíto.

Analizar o funcionamento de sistemas lóxicos secuenciais
dixitais, e describir as características e as aplicacións dos

bloques constitutivos.

Explica o funcionamento dos biestables, indicando os tipos e as
súas táboas de verdade asociadas.

Analizar e realizar cronogramas de circuítos secuenciais,
identificando a relación dos elementos entre si e visualizándoos

graficamente mediante o equipamento máis axeitado ou
programas de simulación.

Debuxa cronogramas de circuítos secuenciais partindo dos
esquemas destes e das características dos elementos que o

compoñen.

Deseñar circuítos secuenciais sinxelos analizando as
características dos elementos que os conforman e a súa

resposta no tempo.

Deseña circuítos lóxicos secuenciais sinxelos con biestables a
partir de especificacións concretas e elaborando o esquema do

circuíto.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. Exercicios de clase, tanto individuais como de grupo, que impliquen a aplicación dos 
contidos tratados e as competencias adquiridas á resolución dun problema ou cuestión 
proposta polo profesor.
B. Observación directa na clase, na aula de informática e no taller, coa que se pode 
valorar o interese, a forma de traballar, individualmente e en grupo, a participación, o 
respecto ás normas , o emprego do vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e 
das técnicas de traballo, o comportamento, etc.
C. Traballos ou documentos que se pidan (poderán ser anteproxectos, proxectos, informes,
traballos de investigación, planos, deseños, etc.) nos que se valorarán aspectos relativos á
calidade do contido, a presentación e a puntualidade de entrega.
D. Obxectos, maquetas ou instalacións deseñados, construídos ou analizados no taller de 
tecnoloxía.
E. Traballos prácticos realizados na aula de informática, con simuladores ou con outro tipo 
de ferramentas informáticas.
F. Boletíns de exercicios, tanto de reforzo como de afondamento dos contidos tratados.
G. Probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de asimilación dos contidos.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou 
avaliación da temporalización, do carácter máis practico ou máis teórico dos contidos 
abordados e dos recursos dispoñibles.
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Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 30% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 70%
• Tarefas: 30%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel. 
Realizaranse boletíns de exercicios para o traballo individual, procurando en todo caso 
adecuar o ritmo de entrega de tarefas á capacidade para corrixilas e devolvelas, co fin de 
promover unha realimentación.
Tamén se farán actividades de grupo aproveitando as ferramentas dispoñibles de 
comunicación e traballo colaborativo.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 
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• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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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.

Descompón problemas de certa complexidade en problemas
máis pequenos susceptibles de seren programados como partes

separadas.

Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa
aplicación.

Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos
de depuración.

Utilizar contornos de programación para deseñar programas que
resolvan problemas concretos.

Elabora programas de mediana complexidade utilizando
contornos de programación.

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

dirixidos e os obxectivos.

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.

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.

Analizar a importancia da protección da información na
sociedade do coñecemento, valorando as repercusións de tipo

Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección
física fronte a ataques externos para unha pequena rede,
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económico, social ou persoal.
considerando tanto os elementos de hardware de protección
como as ferramentas de software que permiten protexer a

información.

Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que
posibiliten a protección dos datos e do propio individuo nas súas
interaccións en internet e na xestión de recursos e aplicacións

locais.

Selecciona elementos de protección de software para internet
relacionándoos cos posibles ataques.

Analizar a importancia da protección da información na
sociedade do coñecemento, valorando as repercusións de tipo

económico, social ou persoal.

Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación
e describe as características de cada un
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. Tarefas prácticas, individuais ou en grupo, que impliquen a utilización das ferramentas e
o equipamento informático obxecto de estudio.
B. Exames individuais. Os alumnos realizarán polo menos un exame por trimestre. Estes 
exames terán por obxecto valorar tanto os coñecementos teóricos dos alumnos como a 
súa aplicación en casos prácticos. Por este motivo, con carácter xeral, implicará a 
utilización do ordenador.
C. Boletíns de exercicios.
D. Observación do traballo diario e a participación activa na clase.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou 
avaliación da temporalización, do grao dea afondamento nos contidos abordados e dos 
recursos dispoñibles.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

• A media aritmética da 1ª e  da 2ª avaliación
• A media aritmética da 1ª, da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas 

actividades telemáticas realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Os alumnos que non superen a materia no mes de xuño terán dereito a realizar unha 
proba escrita de carácter teórico-práctico na convocatoria extraordinaria de setembro, que
poderá ser presencial ou telemática, e terá como referencia os contidos mínimos da 
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materia. 
Para facilitar a preparación e superación desta proba, os alumnos complementarna con 
tarefas realizadas durante os meses de xullo e agosto, e que serán recollidas o día da 
proba e valoradas nun 30% da nota da convocatoria extraordinaria:

• Proba escrita: 70%
• Tarefas: 30%

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á nota acadada na 1ª e 2ª avaliación , ou o que omesmo, que a 
avaliación das actividads telemáticas so conte de forma positiva.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades

Combinaranse actividades que impliquen o uso de ferramentas informáticas de deseño ou 
simulación con actividades que poidan facerse con lápis e papel. 
Realizaranse boletíns de exercicios para o traballo individual, procurando en todo caso 
adecuar o ritmo de entrega de tarefas á capacidade para corrixilas e devolvelas, co fin de 
promover unha realimentación.
Tamén se farán actividades de grupo aproveitando as ferramentas dispoñibles de 
comunicación e traballo colaborativo.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 
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• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Aplicar  os  principios  da  electricidade  para   describir
matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos e
calcular os seus parámetros eléctricos.

Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo tipo
aos compoñentes equivalentes.

.
 Explicar  cualitativamente  os  fenómenos  derivados  dunha

alteración nun elemento dun circuíto eléctrico sinxelo e estimar
as  variacións  que  se  espera  que  tomen  os  valores  das
magnitudes eléctricas.

Relaciona  as  alteracións  en  elementos  dun  circuíto  eléctrico
sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de
tensión e corrente neles.

 Calcular os valores das magnitudes  eléctricas en circuítos de
corrente continua.

Calcula os valores das correntes e  das tensións en circuítos de
corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

 Analizar o comportamento de circuítos de  corrente alterna, en
contornos  reais  ou  simulados,  calcular  os  valores  das
magnitudes eléctricas e representalas vectorialmente.

Representa  vectorialmente  as  magnitudes  eléctricas  nos
compoñentes dun circuíto de corrente alterna.

 Realizar  medidas  de  magnitudes  características  en  circuítos
eléctricos  de  corrente  continua  e  alterna  aplicando  o
procedemento adecuado.

Selecciona  os  aparellos  de  medida  adecuados,  conéctaos
correctamente e elixe a
escala óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos eléctricos
de  corrente  continua  e  alterna  e  verifica  o  estado  dos
compoñentes activos e pasivos.
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 Realizar  medidas  de  magnitudes  características  en
circuítos  eléctricos  de  corrente  continua  e  alterna
aplicando o procedemento adecuado.

Calcula os valores das correntes e  das tensións en circuítos de
corrente alterna alimentados por un xerador senoidal monofásico.

 Explicar  o  funcionamento  de  circuítos  electrónicos
característicos con transistores e díodos e calcular os
parámetros  dos  compoñentes  electrónicos  de  que
constan.

Realiza os cálculos necesarios para determinar as magnitudes eléctricas
nun circuíto electrónico

 Analizar  instalacións de vivendas,  reais  ou simuladas,
interpretando  esquemas  eléctricos,  realizar  montaxes
de pequenas instalacións e identificar os riscos para a
seguridade para as persoas.

Interpreta  esquemas  de  instalacións  eléctricas  de  vivendas  e
realiza  a  súa  montaxe  en  contornos  de  traballo  reais  ou
simulados.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 
O procedemento de avaliación utilizado de forma xeral para toda a materia baséase na 
observación sistemática, análise e avaliación de: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes 
formatos,tanto escritos coma noutros soportes dixitais. 

• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferranmentas e estruturas colaborativas.

Instrumentos:
A. Tarefas prácticas, individuais ou en grupo, que impliquen a utilización das ferramentas e
o equipamento informático obxecto de estudio.
B. Exames individuais. Os alumnos realizarán polo menos un exame por trimestre. Estes 
exames terán por obxecto valorar tanto os coñecementos teóricos dos alumnos como a 
súa aplicación en casos prácticos. Por este motivo, con carácter xeral, implicará a 
utilización do ordenador.
C. Boletíns de exercicios.
D. Observación do traballo diario e a participación activa na clase.
O uso duns ou outros instrumentos de avaliación dependerá en cada unidade ou 
avaliación da temporalización, do grao dea afondamento nos contidos abordados e dos 
recursos dispoñibles.

Cualificación final

A calificación final do curso será a maior das dúas calificacións seguintes:

 A media aritmética da 1º e  da 2ª avaliación

 A media aritmética da 1º , da 2ª avaliación e da calificación total obtida nas actividades telemáticas 
realizadas no 3º trimestre.(*)

Proba
extraordinaria de

setembro

Este curso todo o alumnado superou positivamente a materia.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
 Repaso de conceptos de ca
 Realización de proba online
 Realilzacións de boletíns e exericios.

Metodoloxía (alumnado
con conectividade e sen

conectividade)

Alumnado con conectividade:
Realización de clases por videoconferencia unha vez á semana para explicar e propoñer 
proxectos, comentar erros e aclarar dúbidas.
Todas as tarefas irán acompañadas de material de soporte que poida consultarse en 
calquera momento ao longo da semana. Os alumnos tamén poderán facer chegar as súas 
dúbidas a través das canles de información telemática habilitadas fóra da hora de clase.
Alumnado sen conectividade:
Na medida do posible, proporanse actividades que poidan comunicarse, supervisarse e 
avaliarse utilizando un teléfono móbil, por considerar que se trata dun dispositivo de 
comunicación presente na inmensa maioría dos fogares. Cando nin sequera este recurso 
esté dispoñible, utilizaranse as canles institucionais (dirección de centro) para a 
comunicación co alumnado.
Como ferramenta de comunicación e seguimento do traballo do alumnado utilizarase a 
plataforma G Suite.

Materiais e recursos

Utilizaranse materiais de elaboración propia para guiar ao alumnado na realización das 
tarefas.
Para a elaboración de proxectos e simulacións utilizaranse ferramentas en liña de acceso 
libre e gratuito.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:
O procedemento de avaliación utilizado durante o terceiro trimestre, de traballo telemático,
baséase na observación sistemática, análise e avaliación dos traballos e tarefas 
presentados polos alumnos e alumnas.
Estes traballos e tarefas serán: 

• Actividades individuais feitas e presentadas polos alumnos en diferentes formatos e 
soportes dixitais (proxectos en liña, exercicios, imaxes, videos, audios, 
cuestionarios...)
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• Traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes 
ferramentas e estruturas colaborativas dispoñibles nas plataformas educativas 
utilizadas no departamento.
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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. 
O alumnado será informado de forma indivudual desta adaptación da programación a 
través do correo electrónico e da aula virtual na que se desenvolven as clases 
telemáticas, que son accesibles dende calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil)

Publicidade Igualmente será publicada 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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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

Analizar criticamente os recursos expresivos utilizados
nas  producións  audiovisuais,  relacionando  as
características funcionais e tipolóxicas coa consecución
dos obxectivos comunicativos.

Identifica  a  tipoloxía  de  xénero,  a  intencionalidade
comunicativa  e  os  códigos  expresivos  empregados  na
realización de produtos audiovisuais, a partir da súa visión
e da súa análise crítica.

Recoñece  as  características  expresivas  da  imaxe  fixa  e
móbil e as súas calidades plásticas, funcionais, semánticas
e  técnicas,  en  composicións  fotográficas  e  produtos
audiovisuais multimedia e dos novos medios.

Valora  as  consecuencias  comunicativas  da  utilización
formal e expresiva do encadramento, o ángulo de cámara
e  os  seus  movementos  na  resolución  de  diversas
situacións audiovisuais.

Analizar  situacións  audiovisuais  extraídas  de produtos
cinematográficos  de  diversos  xéneros,  aplicando  as
técnicas  de  linguaxe  audiovisual  e  valorando  os
elementos que garanten o mantemento da continuidade
narrativa e formal nunha produción audiovisual.

Analiza  os  elementos  teóricos  da  montaxe  audiovisual
para a análise da continuidade da mensaxe narrativa de
produtos fílmicos.

Valora  as  consecuencias  da  aplicación  das  técnicas  de
montaxe  fílmica  no  mantemento  da  continuidade
narrativa, perceptiva, formal, de movemento, de acción e
de dirección.

Gravar  pezas  audiovisuais  aplicando  técnicas  de
captación  de  imaxes  fotográficas  e  de  vídeo,  e
reforzando a súa expresividade mediante os recursos e
medios técnicos da linguaxe audiovisual.

Dispón  os  flashes  fotográficos  ou  a  iluminación  lixeira
necesaria para adecuar as condicións lumínicas da escena
aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

Rexistra coa cámara de vídeo e coa fotográfica as tomas,
os  planos  e  as  secuencias,  e  introduce  os  axustes
necesarios de temperatura de cor, exposición, resolución,
son e os metadatos coa información necesaria para a súa

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 96

CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

MATERIA:TECNOLOXÍA 2º ESO



identificación.

Elixe  as  alternativas  apropiadas  de  rexistro  en  fita
magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos
duros  que  resulten  idóneas  para  diversos  tipos  de
filmación ou gravación audiovisual.

Realizar  o  tratamento  dixital  de  imaxes  valorando
características  de  cor,  formatos  e  contraste,  e
empregando  técnicas  de  xeración,  procesamento  e
retoque de imaxe fixa.

Corrixe anomalías dos orixinais de imaxe fixa, e realiza os
axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e
saturación,  adaptando  o  resultado  ás  características  do
medio ou soporte final das imaxes.

Adapta e axusta as imaxes ás características técnicas do
medio  ou  soporte  final,  garantindo,  de  ser  o  caso,  o
rexistro espazo-temporal e a continuidade das secuencias
de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material
visual.

Recoñecer as calidades técnicas do equipamento de son
idóneo en programas de radio,  gravacións musicais  e
proxectos  audiovisuais,  xustificando  as  súas
características funcionais e operativas

Identifica  os  recursos  específicos  de  linguaxe  sonora
empregados  na  construción  da  banda  sonora  dunha
produción audiovisual.

Utiliza recursos sonoros de acordo coas leis de propiedade
intelectual.

Recoñecer  os  sistemas  de  xestión  e  protección  de
dereitos de autoría. Utiliza recursos sonoros e audiovisuais de acordo coas leis

de propiedade intelectual.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 96

CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

MATERIA:TECNOLOXÍA 2º ESO



            2.-Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O  procedemento  de  avaliación  utilizado  de  forma  xeral
para toda a materia basease na observación sistemática,
análise e avaliación de: 

 as actividades individuais feitas e presentadas polos
alumnos en diferentes formatos, tanto escritos coma
noutros soportes dixitais. 

 os traballos e proxectos feitos en grupo, nos que os
alumnos  utilizarán  diferentes  ferranmentas  e
estruturas colaborativas.

Instrumentos: 

A. Exercicios propostos na aula, tanto individuais como
de grupo, que impliquen a aplicación dos contidos
tratados e as competencias adquiridas á resolución
dun problema ou cuestión proposta polo profesor.

Observación directa na clase e na aula de informática ou
na aula de imaxe, coa que se pode valorar o interese, a
forma  de  traballar,  individualmente  e  en  grupo,  a
participación,  o  respecto  ás  normas,  o  emprego  do
vocabulario técnico, o uso correcto das ferramentas e das
técnicas de traballo, o comportamento, etc.

Proxectos individuais ou grupais elaborados na de imaxe,
con material multimedia e software específico, nos que se
valorarán aspectos relativos á calidade do contido, técnica
empregada e presentación e a puntualidade de entrega.

Probas escritas (exames), nas que se valorará o grao de
asimilación dos contidos.

O  uso  duns  ou  outros  instrumentos  de  avaliación
dependerá  en  cada  unidade  ou  avaliación  da
temporalización, do carácter máis practico ou máis teórico
dos contidos abordados e dos recursos dispoñibles.

Cualificació
n final

A  calificación  final  do  curso  será  a  maior  das  dúas
calificacións seguintes:

 A media aritmética da 1º e  da 2ª avaliación

 A  media  aritmética  da  1º  ,  da  2ª  avaliación  e  da
calificación  total  obtida  nas  actividades  telemáticas
realizadas no 3º trimestre.(*)

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 4 DE 96



Proba
extraordina
ria de xuño

Os alumnos que non superen a materia no mes de maio
terán  dereito  a  realizar  unha  proba  escrita  de  carácter
teórico-práctico  na  convocatoria  extraordinaria  de  xuño,
que poderá ser presencial ou telemática.  Esta proba terá
como  referencia  os  estándares  de  aprendizaxe
considerados  mínimos,  e  será  a  mesma  para  todo  o
alumnado,  con independencia  do grupo ao que estivese
adscrito ao longo do curso.

Alumnado
que perde o
dereito  a
avaliación
continua

Cando un alumno perde o  dereito  á  avaliación  continua
(posibilidade  contemplada  no  Regulamento  de  réxime
interior  do  centro),  será  avaliado  seguindo  un
procedemento extraordinario. Este procedemento consiste
na  realización  dunha  proba  escrita  de  carácter  teórico-
práctico  no  mes  de  xuño,  que  terá  como  referencia  os
estándares  de  aprendizaxe  considerados  mínimos  para
superar  a  materia.  Para acadar  unha avaliación  positiva
nesta proba, e aprobar así a materia, deberase obter unha
nota mínima de 5 puntos sobre 10 nesta proba.

(*) Con este sistema garantízase que a nota final non sexa nunca inferior á
nota acadada na 1ª e 2ª avaliación, ou o que omesmo, que a avaliación
das actividads telemáticas so conte de forma positiva.

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 96 CENTRO: IES VIRXE DO MAR-NOIA
CURSO:2019-2020

MATERIA:TECNOLOXÍA 2º ESO



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

Actividades 

AMPLIACIÓN

- Autobiografía audiovisual: presentación por etapas de
vida e categorías do contido audiovisual que conforma
a cultura audiovisual de cadaquen. 

-  Video  de  confinamento/  Diario  filmado:  realización
dunha  obra  audiovisual,  constituída  por  imaxes  en
movemento,  efectos sonoros,  música e voz (gravado
en directo ou posteriormente en off), un diario filmado
do  confinamento,  no  que  se  reflictan  as  imaxes  da
nova  rutina  adaptada  a  esta  situación  excepcional,
engadindo unha reflexión.  

- Reportaxe de fotografías de confinamento: retratar a
rutina da situación vivida a través de imaxes.

-  Fotografía  recreando  a  estética,  escenografía,
vestiario e iluminación dun cadro famoso. 

-  Escrita  dun  guion  para  unha  obra  audiovisual:
desenvolvemento  da  idea,  storyline,  argumento,
desripción de personaxes e guion literario.

REPASO e REFORZO

- Visionado a análise crítica das fotonovelas realizadas
polo alumnado na segunda avaliación. 

-  Práctica  co  simulador  de  cámara  réflex
Camerasimulator:  practicar  e  repasar  os  conceptos
básicos da captación fotográfica.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade

e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:

Para tódalas actividades realizadas durante o periodo
de traballo telemático a metodoloxía segiu un esquema
similar:

Utilización de Classroom como entorno de traballo.

Presentación  da  materia  e  actividades  mediante  a
plataforma  Google-Classroom  acompañadas  de
presentacións  e  links  a  videotitorias  a  contidos  e
ferramentas de interese.

Realización  de  clases  por  videoconferencia  con
explicacións  de  apoio,  orientación  e  aclaración  de
dúbidas.
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Recollida,  corrección  e  avaliación  das  actividades
actividades presentadas polo alumnado.

Alumnado   sen conectividade:

No caso dos alumnos con problemas de conectividade,
que  na  mayoría  dos  casos  foi  puntual  ou  non  se
manifestou, a metodoloxía anterior foi susceptible de
adaptación ás posibilidades de conexión

Materiais e
recursos

Os  materiais  didácticos  dixitais  son  elaborados  e
facilitados  pola  profesora  a  través  da  aula  virtual
Classroom,  plataforma que  xa  utilazabamos  dende o
comezo do curso escolar. 

Trátase de presentacións de contidos, documentos de
texto,  links  a  videos,  audios  ou  publicacións  de
interese, etc.

Avaliación

Procedementos e Instrumentos:

O  procedemento  de  avaliación  utilizado  durante  o
terceiro trimestre,  de traballo telemático,  baséase na
observación  sistemática,  análise  e  avaliación  dos
traballos  e  tarefas  presentados  polos  alumnos  e
alumnas.

Estes traballos e tarefas serán: 

 as  actividades  individuais  feitas  e  presentadas
polos alumnos en diferentes formatos e soportes
dixitais  (presentacións,  documentos  de  texto  e
ficheiros de imaxe, video ou audio)

 e, no seu caso, dos traballos e proxectos feitos en
grupo, nos que os alumnos utilizarán diferentes
ferramentas  e  estruturas  colaborativas
dispoñibles nas plataformas educativas utilizadas
no departamento.
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      4.-Información e publicidade

Información  ao
alumnado  e  ás
familias

O alumnado será informado de forma individual desta
adaptación  da  programación  a  través  do  correo
electrónico e de outras aplicacións (drive, classroom)
da  plataforma  de  educación  de  Google  utilizada  no
centro por todo o alumnado, e que é accesible dende
calquer dispositivo (ordenador, tablet ou móbil) 

Publicidade Igualmente será publicada na páxina web do centro.


