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

• TI1B1.1.1. Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea dada, explicando o obxectivo de cada etapa
significativa necesaria para lanzar o produto ao mercado.

• 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 centrais de produción de enerxía, e explica cada bloque constitutivos e
as súas interrelacións.

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

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

• TI1B3.3.2. Identifica as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de fabricación dun produto dado.

• TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de seguridade que se deben aplicar nun determinado ámbito de produción, desde o
punto de vista tanto do espazo como da seguridade persoal.

• B3.4. Analizar o impacto ambiental e social que poden producir os procesos de obtención de materiais e os procesos 
de fabricación.

• TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental que poden producir as técnicas utilizadas.

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

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

• B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos que dan solución a problemas técnicos, con axuda de programas de
deseño asistido, e calcular os parámetros característicos destes.

• TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico a partir dun esquema dado.
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2. Avaliación e cuali cación

Avaliación

Procedementos:
-observación do traballo realizado.
-corrección dos traballos propostos a través da aula virtual, correo 
electrónico ou videoconferencia Webex. 

Os instrumentos empregados serán os elaborados pola profesora e os 
recursos que ofrece a aula virtual, tales coma:

• Par�cipación no proxecto Donas de Si.
• Tarefas.
• Visualización de enlaces.
• Bole@ns de exercicios.
• Cues�onarios-proba.
• Manexo dos programas especíBcos empregados ao longo do curso

Cuali cación
 nal

A nota Bnal calcularáse realizando a nota media da 1ª e 2ªavaliación. En 
función do traballo realizado neste tempo de conBnamento poderán 
acadar ata 1 punto. Éste será sumado á media ob�da anteriormente. A 
nota máxima será un 10.

Proba
extraordinaria
de setembro

Realizarase unha proba escrita presencial ou, de non ser posible, unha 
gravación Webex na que terán que permi�r ser vistos para probar a súa 
iden�dade. A proba estará formada por un máximo de 10 preguntas e 
un mínimo de 5, sempre na liña das tarefas/exercicios e ac�vidades 
realizadas ao longo do curso. 

As preguntas serán sobre: 
• Proceso tecnolóxico (Bloque 1)
• Magnitudes (Bloque 2)
• Materiais ferrosos e non ferrosos (Bloque 3)
• Enerxías (Bloque 4)
• Mecanismos (Bloque 5)

Alumnado de 

materia 

pendente

Criterios de avaliación:

• Describe as formas de produción de enerxía iden�Bcando 
vantaxes e inconvenientes.

• Iden�Bca e describe as propiedades dos materiais ferrosos e non
ferrosos. 

• Iden�Bca e describe o funcionamento dos principais mecanismos
e realiza os cálculos dos parámetros.
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Criterios de cualiBcación:

• A materia será dividida en dúas partes. 
• En ambos casos se realizará unha proba que representará o 50% 

da nota. Para valorar o 50% restante se realizará ou un bole@n 
de exercicios ou un traballo.

• De non superar a materia nestas dúas oportunidades poderán 
realizar un exame Bnal de toda a materia en maio.

• As probas que non se poidan realizar de maneira presencial 
serán realizadas a través dunha gravación Webex na que terán 
que permi�r ser vistos para probar a súa iden�dade. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• proba escrita e/ou gravación Webex de ser o caso.
• bole@n de exercicios e/ou traballo.
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3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac$vidades 

Todas as ac�vidades son de reforzo, repaso e ampliación dos 
con�dos traballados na 1ª e 2ª avaliación. 

• Recuperación: o alumnado coas dúas avaliacións suspensas terá 
que realizar as tarefas asignadas e realizar as recuperacións. As 
avaliacións se recuperarán facendo a media entre os traballos 
entregados a través da Aula Virtual durante o tempo de 
conBnamento e os exames orais realizados a través de Webex. 
Nestes exames terán que permi�r ser vistos para probar a súa 
iden�dade e quedarán gravados como proba tes�monial.

• Repaso: as tarefas asignadas na Aula Virtual adpatadas á 
situación personal de cada un, facendo Bncapé nos puntos a 
reforzar. Aproveitando este tempo para rematar a par�cipación 
no proxecto Donas de Si.

• Ampliación: Non se ampliará materia. Para aqueles que durante 
este tempo de conBnamento entregaran as tarefas solicitadas 
farase unha proposta de deseño empregando o programa 
OpenScad. 

Metodoloxía
(alumnado con

conec$vidade e sen
conec$vidade)

• Alumnado con conec$vidade: sesión semanal de 
videoconferencia Webex onde se explicará a tarefa a realizar 
nesa semana. Se irá informando sobre as intrucións recibidas e 
se aclararán dúbidas.

• Alumnado sen conec$vidade: neste grupo non hai ningún caso 
así. O alumnado que non par�cipa, nin se conecta ás clases, nin 
entrega as tarefas é porque así o decidiu.

• En todos os casos sempre se tratará de:
• favorecer a superación da materia tendo en conta a brecha 

dixital.
• evitar a sobrecarga de tarefas.
• favorecer unha metodoloxía ac�va e par�cipa�va con 

ac�vidades do seu interese.
• adapatar a temporalidade ás circunstancias tecnolóxicas de 

cada un.
• estando dispoñible vía correo electrónico en todo momento.

Materiais e recursos

Recursos que ofrece a Aula Virtual e materiais elaborados pola 
profesora:

• Xogos interac�vos.
• Ficheiros.
• Tarefas.
• Ac�vidades interac�vas.
• Video�toriais.
• Cues�onarios.
• Cues�onarios
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Habitualmente o alumnado ten esta información publicada nos seus
cursos dentro da Aula Virtual. 
Nesta ocasión tamén se informará nas clases Webex que se están a 
realizar e enviará a información ás familias a través de Abalar.

Publicidade Na páxina web do centro.
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