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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.

• 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.

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

• B2.2. Describir as partes de motores 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 eléctricos.

• B4.1. Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos automatismos de control, aplicando procedementos de simplificación
de circuítos lóxicos.

• TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de sistemas combinacionais, identificando as condicións de entrada e a súa relación coas saídas
solicitadas.

• TI2B4.1.2.  Deseña circuítos lóxicos combinacionais con portas lóxicas a partir  de especificacións concretas, aplicando técnicas de
simplificación de funcións, e propón o posible esquema do circuíto.

• TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques integrados, partindo de especificacións concretas, e propón o posible
esquema do circuíto.
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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:

• Tarefas.
• Visualización de enlaces.
• Video�toriais
• Exercicios.
• Cues�onarios-proba.

Cuali cación
 nal

A nota Anal calcularáse realizando a nota media das avaliacións:
• Antes do conAnamento quedaron realizadas as recuperacións  da

1ª e 2ª avaliación.
• En maio realizarase o exame da 3ª avaliación de maneira 

telemá�ca con gravación Webex na que terán que permi�r ser 
vistos para probar a súa iden�dade.

• Ofrecerase unha nova posibilidade dun exame Anal para 
recuperar de novo, o que con�núe suspenso.

• A nota media será ob�da calculando a media das tres 
avaliacións. 

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: 
• Estruturas cristalinas (Bloque 1)
• Tipos de ensaios (Bloque 2)
• Máquinas térmicas e frigoríAcas (Bloque 3)
• Motores de cc e ca (Bloque 4)
• Electrónica dixital (Bloque 5)

Alumnado de
materia
pendente

Non hai.
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3. Metodoloxía e ac$vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac$vidades 

• Recuperación: antes de conAnamento o alumnado de 
2ªBacharelato realizou as recuperacións da 1ª e 2ªavaliación. No
caso de seguir suspensas ofrecerase a posiblidade de realizar un 
exame Anal. Se esta proba �vera que realizarse telema�camente
sería a través de Webex. O alumnado tería que permi�r ser 
vistos para probar a súa iden�dade e quedarían gravados como 
proba tes�monial

• Repaso: as tarefas asignadas na Aula Virtual adpatadas á 
situación personal de cada un.

• Ampliación: No 3º trimestre traballamos con electrónica dixital 
e a implementación de portas lóxicas. Empregaronse 
video�toriais e realizaronse exercicios que foron explicados nas 
clases.

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. Só un alumno non par�cipa nin se conecta ás clases xa desde
a 2ª avaliación e é en todas as materias. 

• 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:

•

• Ficheiros.
• Tarefas.
• Ac�vidades interac�vas.
• Video�toriais.
• Simulacións online
• 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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