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

• B2.1. Interrpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de productos tecnolóxicos. • TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de productos tecnolóxicos.

• 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.

• TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico.

• B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información
• TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de inforrmación.

• 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. 
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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 tecedoras da memoria
• Tarefas.
• Visualización de enlaces.
• Xogos interac�vos.
• Exercicios.
• Cues�onarios-proba.

Cuali cación
 nal

A nota ?nal calcularáse realizando a nota media da 1ª e 2ªavaliación. En 
función do traballo realizado neste tempo de con?namento 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: 
• Fases do proceso tecnolóxico (Bloque 1)
• Debuxo técnico (Bloque 2)
• Materiais plás�cos e de construción (Bloque 3)
• Enerxías (Bloque 4)

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 

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 con?namento 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 
grabados como proba tes�monial.

• Repaso: as tarefas asignadas na Aula Virtual adpatadas á 
situación personal de cada un, facendo ?ncapé nos puntos a
reforzar.

• Ampliación: Non se ampliará materia. Para aqueles que 
durante este tempo de con?namento entregaran as tarefas 
solicitadas e nalgunha avaliación acadaran un 3, poderán 
par�cipar (se o considera adecuado a profesora) no 
proxecto proposto polos departamentos de linguas 
“Tecedoras da memoria”.  Nel terán que manexar 
programas de edición de vídeo e imaxe e/ou construír o que
se propoña. A profesora se coordinará cos outros 
departamentos para asignar as tarefas a cada alumno.

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. O grupo é de 23 alumnos e
foi dividido en dous para dar unha mellor atención.

• 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.
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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.
• Probas.
• 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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