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Ante as excepcionais circunstancias en que nos encontramos como consecuencia da 

pandemia COVID-19 que obrigou a suspender as clases presenciais desde o pasado 13 de 

Marzo, véndose así interrompido o normal desenvolvemento das actividades previstas, o 

departamento de Tecnoloxía acorda introducir as seguintes modificacións para o 3º 

trimestre na Programación Didáctica, aplicando os acordos dos claustros celebrados o 17 

de abril e o 4 de maio de 2020. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles   

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso 

Criterios de Avaliación Estandares de Aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

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. 

Deseño de prototipos ou maquetas 
sinxelas para resolver problemas 
técnicos 

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. 

Elabora a documentación  e construír un 
prototipo ou maqueta sinxela. 
Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. 

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a 
un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

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. 

Representa mediante vistas e 
perspectiva obxectos formados por 
volumes xeométricos mediante esbozos 
e empregando criterios normalizados e 
cotación. 

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 empregando software específico de 
apoio. 

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

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

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. Identifica tipos de materiais con que 

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

están fabricados obxectos técnicos cotiás. 

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos 

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

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as 
características propias que configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en información escrita. 

Identifica os tipos de estruturas, os  
esforzos característicos e a súa 
transmisión os elementos que configuran 
a estrutura. 

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

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

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

TEB5.2.1. Manexa programas e software 
básicos. 

Manexa programas e software básicos. 

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

Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 



 

  

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

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. 

Deseño de prototipos ou maquetas 
sinxelas para resolver problemas 
técnicos 

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. 

Elabora a documentación  e construír 
un prototipo ou maqueta sinxela. 
Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. 

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a 
un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso. 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

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

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

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

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

B5.1. Distinguir as partes operativas dun 
equipamento informático. 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar pezas clave. 

Identifica as partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar pezas 
clave. 

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de 
intercambio de información. 

TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de información. 

Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de 
información. 

TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco. 

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

B5.3. Utilizar un equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos  técnicos. 

TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software 
básicos. 

Manexa programas e software básicos. 

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos informáticos. 

Elabora, proxectos técnicos sinxelos 
con equipamentos informáticos. 



 

 Tecnoloxía. 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan na comunicación con 
fíos e sen eles. Describe os elementos e os sistemas 

fundamentais que se utilizan na 
comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 

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

▪ TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica 
información a través de internet empregando 
servizos de localización, comunicación intergrupal 
e xestores de transmisión de son, imaxe e datos. 

Localiza, intercambia e publica 
información a través de internet 
empregando servizos de localización, 
comunicación intergrupal e xestores de 
transmisión de son, imaxe e datos. 

▪ TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco. 

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

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

▪ B2.1. Describir os elementos que compoñen 
as instalacións dunha vivenda e as normas que 
regulan o seu deseño e a súa utilización.  

▪ TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas 
nunha vivenda. 

Diferencia as instalacións típicas nunha 
vivenda. 

▪ TEB2.1.2. Describe os elementos que 
compoñen as instalacións dunha vivenda. 

Describe os elementos básicos que 
compoñen as instalacións dunha 
vivenda. 

▪ B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando 
a simboloxía axeitada. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, calefacción, subministración 
de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 

Interpreta e manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, 
aire acondicionado e gas. 

▪ B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 
básicos e valorar as condicións que contribúen 
ao aforro enerxético. 

▪ TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e 
experimenta e analiza o seu funcionamento. 

Propón medidas de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda. 

▪ B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da 
vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de 
consumo ao aforro enerxético. 

▪ TEB2.4.1. Propón medidas de redución do 
consumo enerxético dunha vivenda. 

Bloque 3. Electrónica 

▪ 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. 

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. 

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

  



2. Avaliación e cualificación 

 

 As actividades do terceiro trimestre servirán para mellorar os resultados obtidos 

ata o momento (suman, nunca restan). 

 A proposta de actividade debe irá acompañada de indicacións claras de 

cualificación. 

Tecnoloxía  2ª ESO. Avaliación. 

 Procedementos e instrumentos:  

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que traballaremos durante este 

trimestre, son un repaso e reforzo dos vistos durante o primeiro e segundo trimestre, os 

traballaremos de forma online, con propostas de actividade que poidan desenvolver 

dende as súas casas, con materiais e recursos que sexan de fácil acceso. Repasaremos os 

aspectos teóricos dende exercicios que fixemos na clase, ampliaremos utilidades do 

procesador de texto, como a posibilidade de inxerir formula en Writter. Elaboraran 

informes tecnolóxicos que analicen o funcionamento dunha estrutura triangular feita con 

palillos. Analizarán o funcionamento dunha lavadora, e redactará un informe onde 

explique o seu funcionamento e desenvolva as fases polas que pasa un produto 

tecnolóxico. Realizará a escala un plano da súa habitación, e elaborará un presuposto 

para empapelala. 

 

 Cualificación avaliación ordinaria: 

As actividades do terceiro trimestre serán avaliadas, remarcando o carácter formativo da 

avaliación, empregando o feedback individualizado cun forte sesgo reforzador. 

Empregarase a rúbrica como proceso de autoavaliación. 

A cualificación destas actividades será sempre positiva, non podendo restar puntos a 

cualificación da avaliación ordinaria, que será calculada coa nota media das dúas primeiras 

avaliacións máis o 20% da nota obtida nas actividades desempeñadas no terceiro 

trimestre. 

A nota das actividades se calculará da seguinte maneira 

 



 

 

 

Serán consideradas actividades ben feitas aquelas que na rúbrica de avaliación obteñan 

polo menos un 5, tamén terán consideración de tarefas ben feitas todas as tarefas 

entregadas, que foran deseñadas antes do 17 de abril. 

Serán consideradas actividades con redacción propia aquelas que na rubrica de avaliación 

obteñan unha cualificación superior a 6. 

As rúbricas de avaliación terán unha escala de cualificación de 10 puntos. 

 

Tecnoloxía de 3ºESO e 4º ESO. Avaliación. 

 Procedementos e instrumentos:  

Os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que traballaremos durante este 

trimestre son un repaso, reforzo e/ou ampliación dos vistos durante o primeiro e segundo 

trimestre. Os traballaremos a través da aula virtual con propostas de tarefas que poidan 

desenvolver dende as súas casas, con materiais e recursos que sexan de fácil acceso: 

 Tarefas de repaso e reforzo para o alumnado de 3º e 4º da ESO que teña a 1º 

e/ou a 2º avaliación suspensa.  

 Tarefas de ampliación de estándares traballados do “bloque de materiais” 

para o alumnado de 3º da ESO que teña a 1º e a 2º avaliación aprobadas. 

 Tarefas de ampliación de novos estándares do “bloque de electricidade e 

electrónica” para o alumnado de 4º da ESO que teña a 1º e 2º avaliación 

aprobadas. 

Preferentemente, empregarase a rúbrica como avaliación das tarefas. A cualificación 

destas actividades será sempre positiva, non podendo restar puntos a cualificación da 

avaliación ordinaria. 



De ser necesario, poderíase facer unha proba telemática mediante videoconferencia para 

comprobar a recuperación das avaliacións suspensas. 

 

 Cualificación avaliación ordinaria: 

 A 1º e 2º avaliación poderán ser recuperadas se se obtén unha nota mínima dun 5 

nas tarefas de reforzo e repaso presentados durante o 3º trimestre.  

 A nota do 3º trimestre será a media entre as notas obtidas nas tarefas propostas. 

 A nota da avaliación ordinaria será calculada coa nota media das dúas primeiras 

avaliacións máis o 20% da nota obtida no 3º trimestre. 

 Para facer esta media as cualificacións a 1º e 2º avaliación teñen que ter una nota 

mínima dun 5 de non ser así, a nota máxima da avaliación ordinaria de xuño non 

poderá ser superior a un 4. 

 A entrega de tarefas en prazo e forma quedará reflectida na nota da mesma: 

 Ata 3 días fóra de prazo: Descóntase o 20% da nota da actividade.  

 De 3 a 7 días fóra de prazo: Descóntase o 50% da nota da actividade. 

 Máis de 1 semana fóra de prazo: Non se ten en conta a nota da 

actividade. 

 

Avaliación de materias pendentes 

 Os criterios de avaliación de pendentes son os recollidos na programación inicial 

de tecnoloxía para o curso correspondente. 

 Entregarase tarefa a través da aula virtual para recuperar a 2º parte de pendentes 

que quedou sen traballar tras o decreto do estado de alarma, e que xa estaba 

programada. No caso de non ter superada a 1º parte de pendentes, entregarase ao 

alumno/a material de reforzo e repaso. 

 A avaliación realizarase sobre as tarefas entregadas. A cualificación das mesmas 

debe ser como mínimo dun 5 para ter superada a materia na convocatoria 

ordinaria de xuño.  

 

 

 

 



Proba extraordinaria de setembro 

A convocatoria extraordinaria de setembro será para aquel alumnado que non tivera 

superada a materia do curso ou a materia de pendentes na proba ordinaria de xuño. 

Levarase a cabo cunha única proba escrita realizada nos prazos que marca a Consellería e 

a nota da avaliación virá dada polo resultado exclusivo de dita proba. 

A proba puntuarase de 0 a 10 e é necesario ter unha nota mínima dun 5 para superar a 

materia. Os contidos obxecto de avaliación serán os impartidos no 1º e 2º trimestre, no 

caso das materias do curso de referencia; e os das 3 avaliacións para as materias 

pendentes. 

  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

 

 A proposta de actividades farase sempre a través da aula virtual. 

 As actividades deseñadas buscarán, de forma preferente, o desempeño da 

creatividade e irán orientadas ao  desenvolvemento das competencias clave e a 

autonomía persoal.  

 Empregaremos as actividades deste trimestre principalmente para afianzar os 

contidos vistos durante o período de actividade presencial. 

 Empregarase as videoconferencias a través de WEBEX. 

 

As actividades do 3º trimestre consistirán en actividades de repaso, reforzo ou ampliación 

dos estándares traballados nos dous trimestres anteriores. O enfoque dependerá de que 

o alumnado teña ou non que recuperar a 1º e/ou a 2º avaliación. 

A recuperación das avaliacións suspensas centrarase nos estándares traballados durante 

o trimestre correspondente.  

Ampliaranse novos estándares do “bloque de electricidade e electrónica” para o 

alumnado de 4º da ESO que teña a 1º e 2º avaliación aprobadas.  

 

 

 



4. Información e publicidade 

 

Información ao alumnado e ás familias 

 

 A información ás familias e ao alumnado farase a través da aula virtual 

(presentarase o documento na aula virtual e comunicarase ao alumnado por 

mensaxería) e Abalar Móbil. 

 Asemade, publicarase na páxina WEB do centro. 

 

 

Mosteirón, 8 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: Natalia Seguí Mosquera. 

Xefa do departamento de Tecnoloxía. 


