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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun 
produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización. 

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante 
o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo 
utilizando os recursos materiais e organizativos con criterios de 
economía, seguridade e respecto polo ambiente.

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

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando 
criterios de normalización e escalas. 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, 
mediante esbozos e empregando criterios normalizados de cotación e escala. 

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos.

B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto 
desde o seu deseño ata a súa comercialización.

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando 
software específico de apoio.

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción 
de obxectos tecnolóxicos.

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico.

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás.

B3.2. 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.

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións 
básicas de conformación dos materiais de uso técnico.

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de 
seguridade e saúde.

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as 
estruturas, experimentando en prototipos.

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que 
configuran a estrutura.

B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar 
proxectos técnicos sinxelos.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos 
informáticos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Os procedementos aplicados antes  do 13 de marzo do 2020 son os

recollidos na programación didáctica ordinaria anual do Departamento

de Tecnoloxía para o curso 2019/2020.

A  partir  desta  data,  dadas  as  circunstancias,  os  procedementos

aplicados  lévanse  a  cabo  mediante  a  aula  virtual  Moodle  de

Tecnoloxías  de  2º  E.S.O.  do  centro  educativo.  Ditos  procedementos

son: 

 Observación sistemática das producións do alumnado

 Probas específicas telemáticas 

 Recompilación  de  materiais  gráficos  e  das  valoracións  escitas

producidas polo alumnado: informes,  memorias,  fotografías dos

proxectos físicos feitos, ect

 Debate xerado a través de foros temáticos na aula virtual.

Terase en consideración a entrega das tarefas en tempo e forma coa a

correspondente flexibilización que fora preciso dadas as circunstancias

excepcionais que nos afectan. 

Instrumentos:

Os instrumentos de avaliación empregados antes do 13 de marzo do

2020 son os  recollidos  na  programación  didáctica ordinaria  anual  do

Departamento de Tecnoloxía  para  o curso 2019/2020.  A partir  desta

data os instrumentos empregados serán: 

 Probas  en  forma  de  cuestionarios  autoavaliables  con  diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, relacionar,

etc. 

 Actividades de resposta curta.

 Rúbricas para a avaliación de informes, memorias e proxectos.

 Táboas de observación para a avaliación de foros temáticos.

 Rexistro de actividade e interacción co material dispoñible na aula

virtual por parte do alumnado.

Cualificación
final

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se

realizará  sobre  as  aprendizaxes  desenvolvidas  durante  os  dous

primeiros trimestres do curso,así como sobre as actividades de reforzo,

recuperación  ou  ampliación  de  aprendizaxes  realizadas  dende  a

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e

cando beneficie ao alumnado.

En base a isto, a cualificación final do curso será obtida considerando o



caso  máis  favorable  de  xeito  individualizado  para  cada  un  dos/as

alumnos/as das dúas opcións  seguintes:  

 Cualificación final = Media aritmética das cualificacións finais da

1ª e 2ª avaliación

 Cualificación final = Media aritmética das cualificacións finais da

1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Deste xeito, as actividades realizadas polo alumnado a partir do 13 de

marzo  so  serán  tidas  en  conta  naqueles  casos  que  supoñan  unha

avaliación positiva para o mesmo e resultando favorable para el/ela. En

caso  contrario,  so  se  contabilizará  o  traballo  presencial  das  dúas

primeiras avaliación. 

A 1ª e 2ª avaliación foron cualificadas segundo os criterios establecidos

na programación didáctica anual do Departamento de Tecnoloxía para

o curso 2019/2020. 

A cualificación da 3ª avaliación obterase mediante a media aritmética

das diferentes actividades solicitadas dende o 13 de marzo ata final de

curso. Toda tarefa non entregada suporá a cualificación da mesma cun

cero.

Para  a  superación da  materia  será preciso que o/a  alumno/a acade

unha cualificación final nun dos dous casos anteriores igual ou superior

a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes

No  caso  daquel  alumnado  coa  primeira  avaliación  suspensa  e  que

tampouco superou a recuperación feita no inicio da segunda avaliación,

así como aquel alumnado coa segunda avaliación suspensa ou aquel

que non superase ningunha destas dúas avaliacións, deberá realizar as

tarefas de recuperación dispoñibles na aula virtual de Tecnoloxías de 2º

E.S.O.  na  sección  “Plan  de  recuperación  de  avaliacións  pendentes”

onde,  ademais,  dispoñen  do  calendario  organizativo  cos  prazos  de

entrega. 

A  nota  de  recuperación  de  cada  avaliación  será  obtida  mediante  a

media aritmética das tarefas solicitadas para a recuperación de cada

unha delas.

Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.

Toda aquela tarefa plaxiada ou que non fose un traballo orixinal do/a

propio/a  alumno/a  será  motivo  de  repetición  de  outra  na  que  se

avalíen os mesmos contidos.
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Proba
extraordinaria
de setembro

No caso de que as circunstancias sanitarias o permitan e sexa posible a

asistencia presencial ao centro, o alumnado coa materia suspensa na

convocatoria de xuño, será convocado coa suficiente antelación a unha

proba presencial no I.E.S. Manuel García Barros no mes de setembro.

De non ser posible, será levada a cabo de xeito telemático a través da

metodoloxía que permita ter a maior garantía posible de autenticidade

do alumnado presentado a dita proba.

Os contidos de dita proba versarán sobre os estándares de aprendizaxe

mínimos traballados na primeira e segunda avaliación e que se recollen

no apartado 1 do presente documento.

Constará  da  mesma  estrutura  que  as  probas  obxectivas  que  foron

obxecto de exame durante a primeiro e a segunda avaliación.

A  superación  da  materia  implicará  a  obtención  nesta  proba  dunha

cualificación igual ou superior a 5,0.

Alumnado de
materia

pendente
Non hai alumnado coa materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación)

Actividades 

Para o deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e,

ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre terase

en conta que contribúan ao desenvolvemento das competencias

imprescindibles  asociadas  nas  programación  didáctica  anual  aos

estándares de aprendizaxe imprescindibles citados no apartado 1

do presente documento.

As  actividades  propostas  para  a  terceira  avaliación  levaranse  a

cabo de xeito telemático todas elas a través da aula virtual Moodle.

De xeito xeral, todas elas se enmarcan na seguinte tipoloxía: 

 Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía  de  preguntas:  tipo  test,  encher  ocos,  completa,

relacionar, preguntas de verdadeiro ou falso, etc. 

 Actividades de resposta curta

 Foros temáticos

 Actividades de investigación guiadas

 Deseño  de  proxectos  mediante  unha  aprendizaxe  guiada  e

revisada pola profesora.

Tarefas de recuperación

O alumnado con algunha avaliación suspensa deberá realizar as

seguintes tarefas de recuperación que se atopan dispoñibles na

sección  da  aula  virtual  “Plan  de  recuperación  de  avaliacións

pendentes”. As actividades son as seguintes: 

Alumnado coa 1ª avaliación pendente: 

 Actividad 1: Seguridad en el taller 

 Cuestionario 1R: El panel de herramientas 

 Cuestionario 2R: El proceso tecnológico 

 Cuestionario 3R: Representación gráfica 

 Vistas de piezas - Nivel básico

 Alumnado coa 2ª avaliación pendente: 

 Tarea: Los materiales de uso técnico 

  Cuestionario 4R: Los materiales 

 Cuestionario 5R: La madera

Tarefas de repaso e reforzo

Realización  do  proxecto  Eduemprende  mediante  unha
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aprendizaxe  guiada  e  revisada  pola  profesora,  que  permite

revisar  dun  xeito  integrado  os  estándares  de  aprendizaxe

traballados principalmente na primeira avaliación, á vez que se

contribúe ao desenvolvemento da competencia do sentido da

iniciativa e do espírito emprendedor.

 Tarefas de ampliación

Actividades das diferentes tipoloxías citadas ao inicio sobre os

estándares de aprendizaxe que estaba previsto traballar na 3ª

avaliación, que contribúan ao desenvolvemento das diferentes

competencias.

Aquel  alumnado  que  optou  por  participar  voluntariamente

durante o curso no  proxecto interdisciplinar de  Consumópolis

levado  a  cabo  entre  o  Departamento  de  Tecnoloxía  e  o

Departamento de Lingua Castelá, continuará con el. Todos eles

remataron  a  primeira  fase  e  están  traballando  na  segunda

mediante  a  versión  gratuíta  da  aplicación  “Storyborad  that”,

sendo  esta  a  única  actividade  que  se  desenvolve  de  xeito

externo á aula virtual. Mediante este proxecto interdisciplinar

contribúese ao desenvolvemento da competencia cívica e social

fomentando o consumo responsable, así como a competencia

lingüística e dixital.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía seguida en cada uno dos casos é a seguinte: 

Alumnado con conectividade: 

A principal metodoloxía basease na aprendizaxe guiada e pautada

a  través  da  aula  virtual  Moodle.  Nela,  diaria/semanalmente

facilítase un calendario organizativo coas actividades a realizar en

cada unha das tres sesións semanais de clase.

En cada unha das sesións realízase inicialmente unha presentación

dos contidos á traballar e a continuación unha serie de actividades

pautadas. Nelas guiase ao alumnado nos apuntamentos a revisar

ese  día,  así  coma  unha  serie  de  recursos  explicativos,

principalmente vídeos e animacións.

Finalmente,  para  a  consolidación  dos  conceptos  adquiridos

propóñense unha serie de actividades a realizar de xeito telemático

e que deberán entregar para a súa avaliación.

A comunicación con alumnado, así como a resolución de dúbidas
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lévase a cabo empregando as seguintes ferramentas: 

 Servizo de mensaxería da aula virtual

 Foro público da aula virtual 

 Correo eléctronico (do propio alumnado ou dos seus titores

legais)

 Aplicación Abalar Móbil

 Plataforma Cisco Webex

Alumnado con NEAE

No caso do alumnado con NEAE adóptase as  seguintes medidas

nesta metodoloxía on-line: 

 Flexibilización de prazos na entrega de tarefas 

 Flexibilización de tempos na duración dunha tarefa

 Recordatorio por mensaxe privada dos prazos de entrega ao

alumno/a  en  concreto,  así  coma á  familia  mediante  Abalar

Móbil.

 Complementar os apartados  da unidade estudada e sempre

que resulte posible mediante unha síntese do tema en forma

de esquema ou presentación Prezi que resulte visual.

 Facilitar gran número e diversidade de materiais audiovisuais,

tanto os de libre acceso na rede, coma de elaboración propia,

como os apuntamentos propios da unidade en formato audio. 

 Non se realizan actividades de resposta longa.

 Organización temporal  do traballo:   cada luns dispoñen dun

calendario, coas tarefas pautadas para cada un dos tres días da

semana  que  teriamos  clase  e  secuenciada  pola  orde  que  a

deben levar a cabo

 Ao alumnado que forma parte  do plan PMAR non lle  serán

esixidas as tarefas de ampliación, so as de repaso e reforzo, e

de  ser  o  caso  as  de  recuperación.  Recomendaráselle  a

visualización dos recursos audiovisuais para familiarizarse cos

conceptos  básicos,  pero  non  a  realización  das  tarefas

asociadas.

Alumnado sen conectividade: 

Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do centro para

dotar  ao  alumnado  que  o  manifestase  recursos  informáticos

mínimos  para  traballar  dende  a  casa,  ningún  alumno  amosou

dificultade para poder seguir as tarefas planteadas por cuestións de

conectividade.
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Materiais e recursos

Os materiais e recursos empregados serán: 

 Aula virtual Moodle, onde se atopa ligazón para acceso a todos

os materiais e recursos que se citan a continuación.

 Apuntamentos  elaborados  polo  propio  profesorado  do

Departamento de Tecnoloxía. 

 Animacións 

 Simuladores

 Materiais procedentes do espazo Abalar

 Recursos web con acceso desde a aula virtual

 Software de licenza libre

 Plataforma Cisco Webex

 Correo electrónico

 Recursos  audiovisuais,  principalmente  vídeos  con  acceso

directo  desde  a  aula  virtual.  Tamén  se   facilitan  os

apuntamentos en formato audio naqueles temas cunha carga

máis teórica para o alumnado con NEAE.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Información ao alumnado:

Publicación do presente documento na aula virtual “Tecnoloxías

2º E.S.O.”

 Información  da  publicación  de  dito  documento  mediante  o

servizo de mensaxería da aula virtual. 

Comunicación  da  súa  publicación  no  calendario  semanal  de

actividades publicado e no que se inclúen avisos e comunicados

xerais da semana.

Para aquel alumnado que dispón de correo electrónico, envío de

correo informativo.

Información ás familias: 

Envío  de  mensaxe  mediante  a  aplicación  Abalar  Móbil

informando da publicación do presente documento na web do

centro e dispoñible para a súa consulta. 

Envío de correo electrónico informativo no caso das familias que

se conta con este dato.

Publicidade 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. 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.

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

B1.2. 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.

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

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun 
produto desde o seu deseño ata a súa comercialización.

TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo 
empregando software específico de apoio.

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

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

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

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

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

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e 
montar circuítos con operadores elementais. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos 
empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, 
motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de Tecnoloxías de 3º de ESO e 
valoración de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, 
relacionar, etc. 

• Ficheiros de simulación dos sistemas tecnolóxicos a traballar
nos contidos.

• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas 
de investigación propostas na aula virtual para consolidar e
ampliar os contidos a traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación 
empregados durante a 3ª avaliación establecerase unha 
cualificación a partir da media aritmética das cualificacións 
individuais de cada instrumento. Toda tarefa non entregada 
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso 
máis favorable de xeito individualizado para cada un dos/as 
alumnos/as das dúas opcións  seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual  de  Tecnoloxías  de  3º  E.S.O.  na  sección  “Plan  de
recuperación  de  avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente
calendario organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa que se sospeite plaxiada ou que non fose un
traballo  orixinal  do/a  propio/a  alumno/a  será  contrastada  cunha
proba  oral  por  videoconferencia  co  alumno/a  e,  de  ser  o  caso,
poderá  solicitarse  a  repetición  da  tarefa  con  outra  na  que  se
avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo das tarefas solicitadas para a recuperación  de cada
unha delas.

Proba Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial 



extraordinaria
de setembro

do alumnado ao centro educativo, convocarase coa antelación 
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba 
escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.
Se non é posible a asistencia presencial ao centro, tamén se 
convocará coa antelación suficiente ao alumnado para realizar 
mediante videoconferencia unha proba oral dos contidos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación. Os contidos de dita proba 
versarán sobre os estándares de aprendizaxe mínimos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1 
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
• Os mesmos que os establecidos na programación anual do 

Departamento para o alumnado coa materia pendente para
a 1ª e 2ª avaliación.

Criterios de cualificación:
• Propoñerase ao alumnado coa materia pendente que 

cumprimente un boletín de cuestións e problemas dos contidos 
correspondente a cada avaliación. Ademais do apoio do profesor
para acceder a estes contidos habilitarase unha aula virtual. Da 
posterior corrección do boletín establecerase unha cualificación.

• Convocada con antelación suficiente realizarase unha proba oral 
por videoconferencia sobre as cuestións planteadas no boletín 
anterior.

• Para cada avaliación (1ª e 2ª) calcularase unha nota media 
ponderada onde a cualificación do boletín suporá 3 puntos de 10
e a cualificación da proba oral 7 puntos de 10.

• Aquel alumno que obteña unha nota media ponderada da 
avaliación superior ou igual a 5 aprobará a avaliación.

• Farase finalmente unha media das cualificacións da 1ª e 2ª 
avaliación da materia pendente. Aquel alumno que obteña unha 
nota media superior ou igual a 5 aprobará a materia.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia de pendentes 

e interacción cos recursos aportados polo profesor.
• Boletín de exercicios de seguimento dos contidos a traballar 

en cada avaliación.
• Proba oral de avaliación dos contidos de cada avaliación.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura da documentación relativa aos contidos a 
traballar.

• Realización de cuestionarios de seguimento dos 
materiais resumo dos contidos a traballar.

• Simulación mediante software informático de libre 
acceso polo alumnado dos sistemas tecnolóxicos a 
traballar nos contidos.

• Edición de documentos gráficos correspondentes ás 
tarefas de investigación propostas para consolidar e 
ampliar os contidos a traballar.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao 
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que 
o profesor da materia pon a disposición do alumnado na 
plataforma Moodle da Consellería. En concreto, nela se 
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual 
ao alumnado.

• Recursos, onde o profesor colocará o material 
documental de consulta polo alumnado.

• Actividades, onde o profesor proporá tres tipos de 
tarefas fundamentais: 
◦ Cuestionarios de seguimento dos contidos teóricos.
◦ Traballos de investigación.
◦ Simulacións.

Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do 
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos 
informáticos mínimos para traballar dende a casa, ningún 
alumno amosou dificultade para poder seguir as tarefas 
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O recurso fundamental para o seguimento da materia a 
distancia polo alumnado será a aula virtual, nela atopará tanto 
o material documental elaborado polo propio profesor da 
materia como outros recursos interactivos seleccionados de 
repositorios educativos, por exemplo, Espazo Abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun 
circuíto electrónico e os seus compoñentes elementais.

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado 
por compoñentes elementais.

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes 
básicos: resistor, condensador, díodo e transistor.

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a 
práctica coa simboloxía normalizada.

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos
analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada.

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de 
Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos.

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos.

B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus 
compoñentes

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos.

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos 
técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado.

B4.3. Desenvolver un programa para controlar un sistema 
automático ou un robot e o seu funcionamento de forma 
autónoma.

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sistema 
automático ou un robot que funcione de forma autónoma en función da 
realimentación que recibe do contorno.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de Tecnoloxías de 4º de ESO e 
valoración de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, 
relacionar, etc. 

• Ficheiros de simulación dos sistemas tecnolóxicos a traballar
nos contidos.

• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas 
de investigación propostas na aula virtual para consolidar e
ampliar os contidos a traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación 
empregados durante a 3ª avaliación establecerase unha 
cualificación a partir da media aritmética das cualificacións 
individuais de cada instrumento. Toda tarefa non entregada 
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso 
máis favorable de xeito individualizado para cada un dos/as 
alumnos/as das dúas opcións  seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual  de  Tecnoloxías  de  4º  E.S.O.  na  sección  “Plan  de
recuperación  de  avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente
calendario organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa que se sospeite plaxiada ou que non fose un
traballo  orixinal  do/a  propio/a  alumno/a  será  contrastada  cunha
proba  oral  por  videoconferencia  co  alumno/a  e,  de  ser  o  caso,
poderá  solicitarse  a  repetición  da  tarefa  con  outra  na  que  se
avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo das tarefas solicitadas para a recuperación  de cada
unha delas.

Proba Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial 



extraordinaria
de setembro

do alumnado ao centro educativo, convocarase coa antelación 
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba 
escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.
Se non é posible a asistencia presencial ao centro, tamén se 
convocará coa antelación suficiente ao alumnado para realizar 
mediante videoconferencia unha proba oral dos contidos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación. Os contidos de dita proba 
versarán sobre os estándares de aprendizaxe mínimos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1 
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Dado o feito de ser un curso de fin de etapa, non dá a lugar á 
posibilidade de que haxa alumnado de cursos posteriores coa 
materia pendente de recuperar.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura da documentación relativa aos contidos a 
traballar.

• Realización de cuestionarios de seguimento dos 
materiais resumo dos contidos a traballar.

• Simulación mediante software informático de libre 
acceso polo alumnado dos sistemas tecnolóxicos a 
traballar nos contidos.

• Edición de documentos gráficos correspondentes ás 
tarefas de investigación propostas para consolidar e 
ampliar os contidos a traballar.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao 
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que 
o profesor da materia pon a disposición do alumnado na 
plataforma Moodle da Consellería. En concreto, nela se 
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual 
ao alumnado.

• Recursos, onde o profesor colocará o material 
documental de consulta polo alumnado.

• Actividades, onde o profesor proporá tres tipos de 
tarefas fundamentais: 
◦ Cuestionarios de seguimento dos contidos teóricos.
◦ Traballos de investigación.
◦ Simulacións.

Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do 
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos 
informáticos mínimos para traballar dende a casa, ningún 
alumno amosou dificultade para poder seguir as tarefas 
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O recurso fundamental para o seguimento da materia a 
distancia polo alumnado será a aula virtual, nela atopará tanto 
o material documental elaborado polo propio profesor da 
materia como outros recursos interactivos seleccionados de 
repositorios educativos, por exemplo, Espazo Abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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

• TI1B2.1.2. Debuxa diagramas de bloques de máquinas-ferramenta 
explicando a contribución de cada bloque ao conxunto da máquina.

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

• TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema 
dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea
resposta a unha necesidade determinada.

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

• B2.3. 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.

• TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais en circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos, debuxando as súas 
formas e os valores nos puntos característicos

• TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos 
eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos.

• B2.4. Deseñar, construír e programar un sistema robotizado 
cuxo funcionamento solucione un problema determinado.

• TI1B2.4.1. Deseña, constrúe e programa un sistema automático ou 
robot cos actuadores e os sensores axeitados, para que o seu 
funcionamento solucione un problema determinado. 

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

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

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

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

• TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista 
do consumo, que un edificio estea certificado enerxeticamente.

• TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de edificios de 
vivendas ou industriais, partindo das necesidades e/ou dos 
consumos dos recursos utilizados.

• TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos de consumo 
enerxético para locais ou vivendas, identificando os puntos onde o 
consumo poida ser reducido.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I de 
1º de BAC e valoración de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, 
relacionar, etc. 

• Ficheiros de simulación dos sistemas tecnolóxicos a traballar
nos contidos.

• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas 
de investigación propostas na aula virtual para consolidar e
ampliar os contidos a traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación 
empregados durante a 3ª avaliación establecerase unha 
cualificación a partir da media aritmética das cualificacións 
individuais de cada instrumento. Toda tarefa non entregada 
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso 
máis favorable de xeito individualizado para cada un dos/as 
alumnos/as das dúas opcións seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual de Tecnoloxía Industrial I de 1º de BAC. na sección “Plan de
recuperación  de  avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente
calendario organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa que se sospeite plaxiada ou que non fose un
traballo  orixinal  do/a  propio/a  alumno/a  será  contrastada  cunha
proba  oral  por  videoconferencia  co  alumno/a  e,  de  ser  o  caso,
poderá  solicitarse  a  repetición  da  tarefa  con  outra  na  que  se
avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo das tarefas solicitadas para a recuperación  de cada
unha delas.

Proba Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial 



extraordinaria
de setembro

do alumnado ao centro educativo, convocarase coa antelación 
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba 
escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.
Se non é posible a asistencia presencial ao centro, tamén se 
convocará coa antelación suficiente ao alumnado para realizar 
mediante videoconferencia unha proba oral dos contidos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación. Os contidos de dita proba 
versarán sobre os estándares de aprendizaxe mínimos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1 
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

No presente curso non hai alumnado de 2º de BAC coa materia 
de Tecnoloxía Industrial I pendente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura da documentación relativa aos contidos a 
traballar.

• Realización de cuestionarios de seguimento dos 
materiais resumo dos contidos a traballar.

• Simulación mediante software informático de libre 
acceso polo alumnado dos sistemas tecnolóxicos a 
traballar nos contidos.

• Edición de documentos gráficos correspondentes ás 
tarefas de investigación propostas para consolidar e 
ampliar os contidos a traballar.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao 
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que 
o profesor da materia pon a disposición do alumnado na 
plataforma Moodle da Consellería. En concreto, nela se 
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual 
ao alumnado.

• Recursos, onde o profesor colocará o material 
documental de consulta polo alumnado.

• Actividades, onde o profesor proporá tres tipos de 
tarefas fundamentais: 
◦ Cuestionarios de seguimento dos contidos teóricos.
◦ Traballos de investigación.
◦ Simulacións.

Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do 
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos 
informáticos mínimos para traballar dende a casa, ningún 
alumno amosou dificultade para poder seguir as tarefas 
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O recurso fundamental para o seguimento da materia a 
distancia polo alumnado será a aula virtual, nela atopará tanto 
o material documental elaborado polo propio profesor da 
materia como outros recursos interactivos seleccionados de 
repositorios educativos, por exemplo, Espazo Abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da 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

B1.1.  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.

TI2B1.1.1.  Explica  como  se  poden  modificar  as  propiedades  dos
materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.

TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación
concreta,  obtendo  información  por  medio  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

B2.1. Definir e expor as condicións nominais dunha maquina ou
unha  instalación  a  partir  das  súas  características  de  uso,
presentándoas co soporte de medios informáticos.

TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas empregando programas de
deseño CAD, e explica a función de cada un no conxunto.

TI2B2.1.2. Define as características e a función dos elementos dunha
máquina, interpretando planos de máquinas dadas.

B2.2.  Describir  as  partes  de  motores  térmicos  e  eléctricos,  e
analizar os seus principios de funcionamento.

TI2B2.2.1.  Calcula  rendementos  de  máquinas  tendo  en  conta  as
enerxías implicadas no seu funcionamento.

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos
e eléctricos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I de 
1º de BAC e valoración de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, 
relacionar, etc. 

• Ficheiros de simulación dos sistemas tecnolóxicos a traballar
nos contidos.

• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas 
de investigación propostas na aula virtual para consolidar e
ampliar os contidos a traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación
empregados  durante  a  3ª  avaliación  establecerase  unha
cualificación  a  partir  da  media  aritmética  das  cualificacións
individuais  de  cada  instrumento.  Toda  tarefa  non  entregada
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso
máis  favorable  de  xeito  individualizado  para  cada  un  dos/as
alumnos/as das dúas opcións seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual de Tecnoloxía Industrial Il de 2º de BAC. na sección “Plan de
recuperación  de  avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente
calendario organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa plaxiada ou que non fose un traballo orixinal
do/a propio/a alumno/a será motivo de repetición de outra na que
se avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo das tarefas solicitadas para a recuperación  de cada
unha delas.

Proba
extraordinaria
de setembro

Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial
do  alumnado  ao  centro  educativo,  convocarase  coa  antelación
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba



escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.
Se  non  é  posible  a  asistencia  presencial  ao  centro,  tamén se
convocará  coa  antelación  suficiente  ao  alumnado  para  realizar
mediante  videoconferencia  unha  proba  oral  dos  contidos
traballados  na  1ª  e  2ª  avaliación.  Os  contidos  de  dita  proba
versarán  sobre  os  estándares  de  aprendizaxe  mínimos
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Dado o feito de ser un curso de fin de etapa, non dá a lugar á 
posibilidade de que haxa alumnado de cursos posteriores coa 
materia pendente de recuperar.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura  da  documentación  relativa  aos  contidos  a
traballar.

• Realización  de  cuestionarios  de  seguimento  dos
materiais resumo dos contidos a traballar.

• Simulación  mediante  software  informático  de  libre
acceso  polo  alumnado  dos  sistemas  tecnolóxicos  a
traballar nos contidos.

• Edición  de  documentos  gráficos  correspondentes  ás
tarefas  de  investigación  propostas  para  consolidar  e
ampliar os contidos a traballar.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que
o  profesor  da  materia  pon  a  disposición  do  alumnado  na
plataforma  Moodle  da  Consellería.  En  concreto,  nela  se
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual
ao alumnado.

• Recursos,  onde  o  profesor  colocará  o  material
documental de consulta polo alumnado.

• Actividades,  onde  o  profesor  proporá  tres  tipos  de
tarefas fundamentais: 
◦ Cuestionarios de seguimento dos contidos teóricos.
◦ Traballos de investigación.
◦ Simulacións.

Despois  das  xestións  realizadas  polo  equipo  directivo  do
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos
informáticos  mínimos  para  traballar  dende  a  casa,  ningún
alumno  amosou  dificultade  para  poder  seguir  as  tarefas
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O  recurso  fundamental  para  o  seguimento  da  materia  a
distancia polo alumnado será a aula virtual, nela atopará tanto
o  material  documental  elaborado  polo  propio  profesor  da
materia  como  outros  recursos  interactivos  seleccionados  de
repositorios educativos, por exemplo, Espazo Abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da 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

B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a

protección do individuo na súa interacción na rede

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

TICB1.1.2.  Aplica  políticas  seguras  de  utilización  de  contrasinais  para  a  protección  da

información persoal.

B1.2.  Acceder  a  servizos  de  intercambio  e

publicación de información dixital con criterios de

seguridade e uso responsable.

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

intercambio de información.

B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos 

materiais aloxados na web.

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital

e os tipos de fraude da web.

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

libre distribución.

B2.2.  Xestionar  a  instalación  e  eliminación  de

software de propósito xeral.

TICB2.2.1.  Resolve  problemas  vinculados  aos  sistemas  operativos  e  ás  aplicacións  e  os

programas vinculados a estes.

B2.3.  Utilizar  software  de  comunicación  entre

equipamentos e sistemas.

TICB2.3.1.  Administra  o  equipamento  con  responsabilidade  e  coñece  aplicacións  de

comunicación entre dispositivos.

B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun  computador,

identificando  os  seus  compoñentes  básicos,  e

describir as súas características.

TICB2.4.1.  Analiza  e  coñece  diversos  compoñentes  físicos  dun  computador,  as  súas

características técnicas e as conexións entre eles.

B2.5.  Analizar  os  elementos  e  os  sistemas  que

configuran a comunicación con fíos e sen eles.
TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio

para a produción de documentos.

TICB3.1.1.  Elabora  e  maqueta  documentos  de  texto  con  aplicacións  informáticas  que

facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de

deseño, e interactúa con outras características do programa.

TICB3.1.2.  Produce  informes que requiren o  emprego de  follas  de cálculo,  que inclúan
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resultados textuais, numéricos e gráficos.

B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e 

pasiva na protección de datos e no intercambio de

información.

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de

intercambio de información entre eles. 

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

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e

de devasas para garantir a seguridade.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

Os procedementos aplicados antes  do 13 de marzo do 2020 son os

recollidos na programación didáctica ordinaria anual do Departamento

de Tecnoloxía para o curso 2019/2020.

A  partir  desta  data,  dadas  as  circunstancias,  os  procedementos

aplicados lévanse a cabo íntegramente mediante a aula virtual Moodle

de TIC de 4º E.S.O. do centro educativo. Ditos procedementos son: 

 Observación sistemática das producións do alumnado

 Probas específicas telemáticas 

 Recompilación  de  materiais  gráficos  e  das  valoracións  escitas

producidas  polo  alumnado:  presentacións,  deseños  gráficos  e

audiovisuais creados co diferente software manexado.

 Debate xerado a través de foros temáticos na aula virtual.

Terase en consideración a entrega das tarefas en tempo e forma coa a

correspondente flexibilización que fora preciso dadas as circunstancias

excepcionais que nos afectan. 

Instrumentos:

Os instrumentos de avaliación empregados antes do 13 de marzo do

2020 son os  recollidos  na  programación  didáctica ordinaria  anual  do

Departamento de Tecnoloxía  para  o curso 2019/2020.  A partir  desta

data os instrumentos empregados serán: 

 Probas  en  forma  de  cuestionarios  autoavaliables  con  diversa

tipoloxía de preguntas: tipo test, encher ocos, completa, relacionar,

etc. 

 Actividades de resposta curta.

 Rúbricas para a avaliación das creacións do alumnado.

 Táboas de observación para a avaliación de foros temáticos.

 Rexistro de actividade e interacción co material dispoñible na aula

virtual por parte do alumnado.

Cualificación
final

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se

realizará  sobre  as  aprendizaxes  desenvolvidas  durante  os  dous

primeiros trimestres do curso,así como sobre as actividades de reforzo,

recuperación  ou  ampliación  de  aprendizaxes  realizadas  dende  a

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e

cando beneficie ao alumnado.

En base a isto, a cualificación final do curso será obtida considerando o

caso  máis  favorable  de  xeito  individualizado  para  cada  un  dos/as



alumnos/as das dúas opcións  seguintes:  

 Cualificación final = Media aritmética das cualificacións finais da

1ª e 2ª avaliación

 Cualificación final = Media aritmética das cualificacións finais da

1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Deste xeito, as actividades realizadas polo alumnado a partir do 13 de

marzo  so  serán  tidas  en  conta  naqueles  casos  que  supoñan  unha

avaliación positiva para o mesmo e resultando favorable para el/ela. En

caso  contrario,  so  se  contabilizará  o  traballo  presencial  das  dúas

primeiras avaliación. 

A 1ª e 2ª avaliación foron cualificadas segundo os criterios establecidos

na programación didáctica anual do Departamento de Tecnoloxía para

o curso 2019/2020. 

A cualificación da 3ª avaliación obterase mediante a media aritmética

das diferentes actividades solicitadas dende o 13 de marzo ata final de

curso. Toda tarefa non entregada suporá a cualificación da mesma cun

cero.

Para  a  superación da  materia  será preciso que o/a  alumno/a acade

unha cualificación final nun dos dous casos anteriores igual ou superior

a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes

No  caso  daquel  alumnado  coa  primeira  avaliación  suspensa  e  que

tampouco superou a recuperación feita no inicio da segunda avaliación,

así como aquel alumnado coa segunda avaliación suspensa ou aquel

que non superase ningunha destas dúas avaliacións, deberá realizar as

tarefas de recuperación dispoñibles na aula virtual de TIC de 4º E.S.O.

na  sección  “Plan  de  recuperación  de  avaliacións  pendentes”  onde,

ademais, dispoñen do calendario organizativo cos prazos de entrega. 

A  nota  de  recuperación  de  cada  avaliación  será  obtida  mediante  a

media aritmética das tarefas solicitadas para a recuperación de cada

unha delas.

Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.

Toda aquela tarefa plaxiada ou que non fose un traballo orixinal do/a

propio/a  alumno/a  será  motivo  de  repetición  de  outra  na  que  se

avalíen os mesmos contidos.

No caso de non ser entregadas estas tarefas, o alumnado suspenso será
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convocado á realización dunha proba telemática (ou presencial se as

circunstancias sanitarias  o permiten)  sobre os contidos das  mesmas.

Enviarase aviso da data de convocatoria mediante a aula virtual, correo

electrónico  da  conta  do  I.E.S.  García  Barros  da  que  dispón  cada

alumno/a, así como Abalar Móbil no caso das familias que contan con

esta ferramenta.

Proba
extraordinaria
de setembro

No caso de que as circunstancias sanitarias o permitan e sexa posible a

asistencia presencial ao centro, o alumnado coa materia suspensa na

convocatoria de xuño, será convocado coa suficiente antelación a unha

proba presencial no I.E.S. Manuel García Barros no mes de setembro.

De non ser posible, será levada a cabo de xeito telemático a través da

metodoloxía que permita ter a maior garantía posible de autenticidade

do alumnado presentado a dita proba.

Os contidos de dita proba versarán sobre os estándares de aprendizaxe

mínimos traballados na primeira e segunda avaliación e que se recollen

no apartado 1 do presente documento.

Constará  da  mesma  estrutura  que  as  probas  obxectivas  que  foron

obxecto de exame durante a primeiro e a segunda avaliación.

A  superación  da  materia  implicará  a  obtención  nesta  proba  dunha

cualificación igual ou superior a 5,0.

Alumnado de
materia

pendente

Non hai alumnado coa materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación)

Actividades 
Para o deseño das actividades de recuperación, repaso, reforzo e,

ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre terase

en conta que contribúan ao desenvolvemento das competencias

imprescindibles  asociadas  nas  programación  didáctica  anual  aos

estándares de aprendizaxe imprescindibles citados no apartado 1

do presente documento.

As  actividades  propostas  para  a  terceira  avaliación  levaranse  a

cabo de xeito telemático todas elas a través da aula virtual Moodle.

De xeito xeral, todas elas se enmarcan na seguinte tipoloxía: 

 Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía  de  preguntas:  tipo  test,  encher  ocos,  completa,

relacionar, preguntas de verdadeiro ou falso, etc. 

 Actividades de resposta curta

 Foros temáticos

 Actividades de investigación guiadas

 Prácticas  de  dominio  do diferente  software  de  licenza  libre

para a elaboración das producións do alumnado.

Tarefas de recuperación

O alumnado con algunha avaliación suspensa deberá realizar as

seguintes tarefas de recuperación que se atopan dispoñibles na

sección  da  aula  virtual  “Plan  de  recuperación  de  avaliacións

pendentes”. As actividades son as seguintes: 

Alumnado coa 1ª avaliación pendente: 

 Cuestionarios

 Tarefas  nas  que  se  avalían  as  creacións  propias  do

alumnado.

Alumnado coa 2ª avaliación pendente: 

Prácticas levadas a cabo cos diferentes programas de software

libre, Writer e Calc,  estudados na 2ª avaliación.

Tarefas de repaso e reforzo

Dentro das actividades de repaso e reforzo enmárcanse: 

 Foros temáticos na aula virtual

 Cuestionarios autoavaliables
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 Tarefas de ampliación

Dentro  das  actividades  de  ampliación,  cas  que  se  pretende

contribuír  ao  desenvolvemento  das  diferentes  competencias

enmárcanse: 

 Prácticas guiadas de diferentes programas de software

libre de carácter audiovisual.

 Cuestionarios autoavaliables

 Preguntas de resposta curta.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

A metodoloxía seguida en cada uno dos casos é a seguinte: 

Alumnado con conectividade: 

A principal metodoloxía basease na aprendizaxe guiada e pautada

a través da aula virtual Moodle. Nela, semanalmente facilítase un

calendario organizativo coas  actividades a  realizar  en cada unha

das tres sesións semanais de clase.

En cada unha das sesións realízase inicialmente unha presentación

dos contidos á traballar e a continuación unha serie de actividades

pautadas. Nelas guiase ao alumnado nos apuntamentos a revisar

ese  día,  así  coma  unha  serie  de  recursos  explicativos,

principalmente vídeos, especialmente nas prácticas guiadas onde

se explica paso a paso a práctica.

Finalmente,  para  a  consolidación  dos  conceptos  adquiridos

propóñense unha serie de actividades a realizar de xeito telemático

e que deberán entregar para a súa avaliación.

A comunicación con alumnado, así como a resolución de dúbidas

lévase a cabo empregando as seguintes ferramentas: 

 Servizo de mensaxería da aula virtual

 Foro público da aula virtual 

 Correo eléctronico  da  conta  corporativa  do centro  co que

conta todo o alumnado deste nivel.

 Aplicación Abalar Móbil

 Plataforma Cisco Webex

Alumnado con NEAE

No caso do alumnado con NEAE adóptase as  seguintes medidas

nesta metodoloxía on-line: 

 Flexibilización de prazos na entrega de tarefas 

 Flexibilización de tempos na duración dunha tarefa
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 Recordatorio por mensaxe privada dos prazos de entrega ao

alumno/a  en  concreto,  así  coma á  familia  mediante  Abalar

Móbil.

 Organización temporal  do traballo:   cada luns dispoñen dun

calendario, coas tarefas pautadas para cada un dos tres días da

semana  que  teriamos  clase  e  secuenciada  pola  orde  que  a

deben levar a cabo

Alumnado sen conectividade: 

Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do centro para

dotar  ao  alumnado  que  o  manifestase  recursos  informáticos

mínimos  para  traballar  dende  a  casa,  ningún  alumno  amosou

dificultade para poder seguir as tarefas planteadas por cuestións de

conectividade.

Materiais e recursos

Os materiais e recursos empregados serán: 

 Aula virtual Moodle, onde se atopa ligazón para acceso a todos

os materiais e recursos que se citan a continuación.

 Apuntamentos e guións de prácticas pautados. 

 Recursos web con acceso desde a aula virtual

 Software de licenza libre

 Plataforma Cisco Webex

 Correo electrónico

 Recursos  audiovisuais,  principalmente  vídeos  con  acceso

directo desde a aula virtual. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

 Información ao alumnado:

Publicación do presente documento na aula virtual “TIC 4º E.S.O.”

 Información  da  publicación  de  dito  documento  mediante  o

servizo de mensaxería da aula virtual. 

Comunicación  da  súa  publicación  no  calendario  semanal  de

actividades publicado e no que se inclúen avisos e comunicados

xerais da semana.

Para aquel alumnado que dispón de correo electrónico, envío de

correo informativo.

Información ás familias: 

Envío  de  mensaxe  mediante  a  aplicación  Abalar  Móbil

informando da publicación do presente documento na web do

centro e dispoñible para a súa consulta. 

Envío de correo electrónico informativo no caso das familias que

se conta con este dato.

Publicidade 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. 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.

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade do coñecemento. 

TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como consecuencia da xeneralización das 
tecnoloxías da información e da comunicación.

B2.1. Configurar computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os 
compoñen e relacionando cada elemento coas 
prestacións do conxunto, e describir as súas 
características.

TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando os seus principais 
parámetros de funcionamento. 

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe a contribución de cada 
un ao funcionamento integral do sistema.

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa 
importancia na custodia da información.

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa 
achega ao rendemento do conxunto.

B2.2. Instalar e utilizar software de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas características e os 
contornos de aplicación.

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando cada parte coa súa función.

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas en computadores persoais,
seguindo instrucións de fábrica.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou 
web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos.

TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en 
conta o destinatario.

TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público 
obxectivo ao que se destina.

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e 
gráficos.

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.

TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, utilizando programas de edición de ficheiros 
multimedia.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de TIC I de 1º de BAC e valoración 
de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de formularios.
• Ficheiros de simulación con Scratch.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación
empregados  durante  a  3ª  avaliación  establecerase  unha
cualificación  a  partir  da  media  aritmética  das  cualificacións
individuais  de  cada  instrumento.  Toda  tarefa  non  entregada
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso
máis  favorable  de  xeito  individualizado  para  cada  un  dos/as
alumnos/as das dúas opcións seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
Non  hai  alumnado  con  esta  materia  suspensa  na  1ª  e/ou  2ª
avaliación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Todo o alumnado ten superadas a 1ª e a 2º avaliación polo que 
non haberá proba extraordinaria en setembro. 

Alumnado de
materia

pendente

O alumnado de 2º de bacharelato que cursa esta materia como
pendente, ten superadas as dúas primeiras avaliacións e durante
a  3ª  avalicación  está  traballando  a  materia  cos  mesmos
procedementos  que  o  alumnado  que  a  curso  en  1º  de
bacharelato.



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

Actividades 
• Tarefas de busca activa de información do Bloque 4. 

Redes de Computadores.
• Tarefas de programación co Scratch.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que
o  profesor  da  materia  pon  a  disposición  do  alumnado  na
plataforma  Moodle  da  Consellería.  En  concreto,  nela  se
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual
ao alumnado.

• Recursos,  onde  o  profesor  colocará  o  material
documental de consulta polo alumnado.

Despois  das  xestións  realizadas  polo  equipo  directivo  do
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos
informáticos  mínimos  para  traballar  dende  a  casa,  ningún
alumno  amosou  dificultade  para  poder  seguir  as  tarefas
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O  recurso  fundamental  para  o  seguimento  da  materia  a
distancia polo alumnado será a aula virtual e a plataforma do
MIT para a programación on-line con Scratch. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: IES MANUEL GARCÍA BARROS
CURSO: 1º BAC
MATERIA: TIC I



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través
dos  titores  polas  canles  habituais  que  están
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e analizar as 
características de cada unha. 

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características.

B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de programación.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade 
usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta
a problemas concretos. 

B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e aplicalos á solución de problemas 
reais.

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados como 
partes separadas.

B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa 
aplicación.

TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións.

TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración.

B1.5. Analizar a importancia da protección da información na 
sociedade do coñecemento, valorando as repercusións de tipo 
económico, social ou persoal.

TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de software para 
internet relacionándoos cos posibles ataques.

TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede, 
considerando os elementos de hardware de protección

TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características de cada un, indicando sobre 
que elementos actúan.
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B3.1. 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.

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede, 
considerando tanto os elementos de hardware de protección como as 
ferramentas de software que permiten protexer a información.

B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar 
programas que resolvan problemas concretos.

TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación sistemática das producións do alumnado na 

aula virtual da materia de TIC II de 2º de BAC e valoración 
de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción 

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de formularios de simulación de código.
• Ficheiros de simulación nas linguaxes de programación a 

traballar nos contidos.
• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas 

de programación propostas na plataforma de programación
CodeCombat para consolidar e ampliar os contidos a 
traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación 
empregados durante a 3ª avaliación establecerase unha 
cualificación a partir da media aritmética das cualificacións 
individuais de cada instrumento. Toda tarefa non entregada 
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso 
máis favorable de xeito individualizado para cada un dos/as 
alumnos/as das dúas opcións seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual de TIC II de 2º de BAC. na sección “Plan de recuperación de
avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente  calendario
organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa plaxiada ou que non fose un traballo orixinal
do/a propio/a alumno/a será motivo de repetición de outra na que
se avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo das tarefas solicitadas para a recuperación  de cada
unha delas.

Proba
extraordinaria
de setembro

Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial 
do alumnado ao centro educativo, convocarase coa antelación 
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba 
escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.



Se non é posible a asistencia presencial ao centro, tamén se 
convocará coa antelación suficiente ao alumnado para realizar 
mediante videoconferencia unha proba oral dos contidos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación. Os contidos de dita proba 
versarán sobre os estándares de aprendizaxe mínimos 
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1 
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Dado o feito de ser un curso de fin de etapa, non dá a lugar á 
posibilidade de que haxa alumnado de cursos posteriores coa 
materia pendente de recuperar.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
• Simulación mediante software informático de libre 

acceso polo alumnado (plataforma CodeCombat) das 
linguaxes de programación a traballar nos contidos.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao 
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que 
o profesor da materia pon a disposición do alumnado na 
plataforma Moodle da Consellería. En concreto, nela se 
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual 
ao alumnado.

• Recursos, onde o profesor colocará o material 
documental de consulta polo alumnado.

As actividades a realizar proporanse sobre a plataforma 
CodeCombat onde se propón ao alumnado a superación dunha
serie de probas en formato videoxogo á par que aprenden a 
crear código en linguaxes de programación (Python, html e 
Javascript).
Despois das xestións realizadas polo equipo directivo do 
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos 
informáticos mínimos para traballar dende a casa, ningún 
alumno amosou dificultade para poder seguir as tarefas 
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O recurso fundamental para o seguimento da materia a 
distancia polo alumnado será a aula virtual e a información 
aportada pola plataforma CodeCombat.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da 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.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

CENTRO: IES MANUEL GARCÍA BARROS
CURSO: 2º BAC
MATERIA: ELECTROTECNIA
DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA
DATA: 15-05-2020
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1 Aplicar os principios da electricidade para describir 
matematicamente o funcionamento dos compoñentes pasivos
e calcular os seus parámetros eléctricos.

ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñentes pasivos a 
partir das súas características físicas. 

ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes eléctricos do mesmo
tipo aos compoñentes equivalentes. 

B1.2. 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.

ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos dun circuíto eléctrico 
sinxelo coas variacións que se espera que tomen os valores de 
tensión e corrente neles. 

B1.3 Calcular os valores das magnitudes eléctricas en circuítos 
de corrente continua.

ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das tensións nun circuíto 
eléctrico de corrente continua aplicando as leis de Kirchhoff, se fose 
necesario.

ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de circuítos eléctricos 
básicos de corrente continua.

ELB1.3.3 Calcula a enerxía disipada e a potencia consumida nos 
compoñentes eléctricos.

B1.5 Realizar medidas de magnitudes características en 
circuítos eléctricos de corrente continua e alterna aplicando o
procedemento adecuado.

ELB1.5.1 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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ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto para a 
persoa que a realiza como para os circuítos ou as instalacións 
eléctricas. 

B3.1 Explicar o funcionamento de circuítos electrónicos 
característicos con transistores e díodos e calcular os 
parámetros dos compoñentes electrónicos de que constan.

ELB3.1.1 Identifica a función de elementos discretos ou de bloques 
funcionais en esquemas de circuítos electrónicos sinxelos.

B4.1 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.

ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade para as persoas 
derivados do uso incorrecto de instalacións eléctricas ou dos 
defectos no seu deseño ou na súa montaxe.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Observación  sistemática  das  producións  do  alumnado  na

aula virtual da materia de ELECTROTECNIA de 2º de BAC
e valoración de ditas producións.

Instrumentos:
• Rexistros de acceso á aula virtual da materia e interacción

cos recursos aportados polo profesor.
• Probas en forma de cuestionarios autoavaliables con diversa

tipoloxía  de  preguntas:  tipo  test,  encher  ocos,  completa,
relacionar, etc. 

• Ficheiros de simulación dos sistemas tecnolóxicos a traballar
nos contidos.

• Xustificación gráfica documental correspondentes ás tarefas
de investigación propostas na aula virtual para consolidar e
ampliar os contidos a traballar.

Cualificación
final

A partir das cualificacións dadas polos instrumentos de avaliación
empregados  durante  a  3ª  avaliación  establecerase  unha
cualificación  a  partir  da  media  aritmética  das  cualificacións
individuais  de  cada  instrumento.  Toda  tarefa  non  entregada
suporá a cualificación da mesma cun cero.
A cualificación final de curso será a obtida considerando o caso
máis  favorable  de  xeito  individualizado  para  cada  un  dos/as
alumnos/as das dúas opcións seguintes:  

• Media ordinaria das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.
• Media ordinaria das cualificacións da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.

Para a superación da materia será preciso que o/a alumno/a acade
unha  cualificación  final  nun  dos  dous  casos  anteriores  igual  ou
superior a un 5,0.

Alumnado con avaliacións pendentes:
No caso  daquel  alumnado  coa  1ª  e/ou  2ª  avaliación  suspensa,
deberá  realizar  as  tarefas  de  recuperación  dispoñibles  na  aula
virtual  de  Electrotecnia  de  2º  de  BAC.  na  sección  “Plan  de
recuperación  de  avaliacións  pendentes”  co  seu  correspondente
calendario organizativo de prazos de entrega. 
Toda aquela tarefa non entregada será cualificada con un cero.
Toda aquela tarefa plaxiada ou que non fose un traballo orixinal
do/a propio/a alumno/a será motivo de repetición de outra na que
se avalíen os mesmos contidos.
A nota final de cada avaliación a recuperar será a obtida mediante
a media aritmética da 1ª e a 2ª avaliación tendo en conta a mellora
en positivo  das tarefas  solicitadas para  a recuperación de cada
unha delas.

Proba
extraordinaria
de setembro

Se durante o mes de setembro é posible a asistencia presencial
do  alumnado  ao  centro  educativo,  convocarase  coa  antelación
suficiente ao alumnado para a realización no centro dunha proba



escrita dos contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación.
Se  non  é  posible  a  asistencia  presencial  ao  centro,  tamén se
convocará  coa  antelación  suficiente  ao  alumnado  para  realizar
mediante  videoconferencia  unha  proba  oral  dos  contidos
traballados  na  1ª  e  2ª  avaliación.  Os  contidos  de  dita  proba
versarán  sobre  os  estándares  de  aprendizaxe  mínimos
traballados na 1ª e 2ª avaliación e que se recollen no apartado 1
do presente documento.
Constará da mesma estrutura que as probas obxectivas que foron
obxecto de exame durante a 1ª e 2ª avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

Dado o feito de ser un curso de fin de etapa, non dá a lugar á 
posibilidade de que haxa alumnado de cursos posteriores coa 
materia pendente de recuperar.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Lectura  da  documentación  relativa  aos  contidos  a
traballar.

• Realización  de  cuestionarios  de  seguimento  dos
materiais resumo dos contidos a traballar.

• Simulación  mediante  software  informático  de  libre
acceso  polo  alumnado  dos  sistemas  tecnolóxicos  a
traballar nos contidos.

• Edición  de  documentos  gráficos  correspondentes  ás
tarefas  de  investigación  propostas  para  consolidar  e
ampliar os contidos a traballar.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Toda a metodoloxía da materia na 3ª avaliación pivotará, ao
igual que se fixo durante o curso ordinario, na aula virtual que
o  profesor  da  materia  pon  a  disposición  do  alumnado  na
plataforma  Moodle  da  Consellería.  En  concreto,  nela  se
empregarán os módulos de:

• Mensaxería, para informar de xeito global ou individual
ao alumnado.

• Recursos,  onde  o  profesor  colocará  o  material
documental de consulta polo alumnado.

• Actividades,  onde  o  profesor  proporá  tres  tipos  de
tarefas fundamentais: 
◦ Cuestionarios de seguimento dos contidos teóricos.
◦ Traballos de investigación.
◦ Simulacións.

Despois  das  xestións  realizadas  polo  equipo  directivo  do
centro para dotar ao alumnado que o manifestase recursos
informáticos  mínimos  para  traballar  dende  a  casa,  ningún
alumno  amosou  dificultade  para  poder  seguir  as  tarefas
planteadas por cuestións de conectividade.

Materiais e
recursos

O  recurso  fundamental  para  o  seguimento  da  materia  a
distancia polo alumnado será a aula virtual, nela atopará tanto
o  material  documental  elaborado  polo  propio  profesor  da
materia  como  outros  recursos  interactivos  seleccionados  de
repositorios educativos, por exemplo, Espazo Abalar.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• O presente documento será publicado na web do centro 
nun apartado específico.

• As familias serán avisadas de dita publicación a través 
dos titores polas canles habituais que están 
empregando coas familias.

• O equipo directivo tamén informará ás familias a través 
da aplicación Abalar Móbil.

Publicidade Publicación do presente documento nun apartado específico
da páxina web do centro.
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