
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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: CPR. QUIÑONES DE LEÓN 

CURSO: 2º, 3º ESO 
MATERIA: Tecnoloxías 
DEPARTAMENTO: Científico-Tecnolóxico 
DATA: 13/05/20 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Tecnoloxías 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

- Analizar as propiedades dos materiais.  
-  Manipular e mecanizar materiais 

convencionais asociando a 
documentación técnica ao proceso de 
produción dun obxecto. 

- Describe as características propias dos 
materiais de  

uso técnico. 

-  Identifica tipos de materiais.  

- Analizar e describir os esforzos aos que 
están sometidas as estruturas, 
experimentando en prototipos 

- Describe audiovisual ou dixital, as 
característicaspropias que configuran os 
tipos de estruturas, apoiándose en 
información escrita.  

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

- Identificar operadoresmecánicos 
detransformación e 
transmisión de movementos. 

- Describe, mediante información escrita e 
gráfica, como transforman e transmiten o 
movemento distintos mecanismos. 

- Calcula a relación de transmisión de 
elementos mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes.  

- Explica a función dos elementos que 
configuran  

- unha máquina ou un sistema. 
 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Tecnoloxías 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

- Describe as características propias dos 

materiais de uso técnico, comparando as 

súas propiedades. 

- Explica as técnicas de identificación das 
propiedades mecánicas dos materiais de uso 
técnico 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
3º trimestre: 
A nota do 3º trimestre será a media das dos dous primeiros (valorarase, tamén, a entrega de 
tarefas).(+ 1punto) 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o permiten, poderá 
contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel alumnado do que quedase 
constancia que carece de conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º 
trimestre. 

Instrumentos: 
- Videochamada ou correo electrónico con limitación de tempo.  
- Se hai posibilidade de clases presenciais, artellaranse mecanismos para realizar unha 
avaliación presencial. 

Cualificación final 

Ordinaria: 
1ª e 2ª aprobadas: nota media e valoración positiva das tarefas entregadas durante a 3ª 
avaliación. 
As avaliacións suspensas poderán aprobarse tendo en conta a entrega de exercicios durante a 
3ª avaliación, tendo en conta a calidade do mesmos. A nota máxima será dun cinco. 
 No caso de non acadar o aprobado, farase o seguinte:  

   Unha suspensa: Recuperación dunha avaliación: media recuperación e  outra avaliación. 
Dúas suspensas: Recuperación dúas avaliacións: Nota máxima: 5 puntos 
As recuperacións faranse por vía telemática, agás que as directrices cambien. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dependendo das directrices do momento: presencial ou por medios telemáticos.  
Os alumnos/as só se examinarán dos contidos mínimos da materia impartida nos dous 
primeiros trimestres. 
Nota máxima: 5 puntos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter un dominio claro, tanto conceptual como procedimental, dos contidos mínimos do curso 
anterior. 

Criterios de cualificación: 
2º ESO: Os exercicios de repaso que o alumno deberá entregar (puntualmente, ben    

presentados e ben feitos) no curso de 3º valerán un máximo de 3 puntos. O alumno deberá   

realizar un exame para completar a nota ata o aprobado. 

Cualificación máxima: 6 puntos 

3º ESO: 

Entrega obrigada de boletín de exercicios, que valerán 3 puntos. O alumno debe completar a 

nota cunexame para completar a nota ata o aprobado. 

Se a discrepancia entra a nota do boletín e do exame é alta, poderase pedir  ao alumno/a, vía 

videochamada, que realice algún exercicio do boletín. 

Cualificación máxima: 6 puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Convocatorias para probas: febreiro, maio, setembro. 
- Recollida de boletíns por correo electrónico ou en man (dependendo do momento do 

curso) 
- Exame presencial (febreiro) ou telemático (videochamada ou correo con limitación de 

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

Actividades  
- Repaso materia 1º avaliación e 2ª avaliación ata onde se chegou. 
- Reforzo desta materia con exercicios específicos, lecturas comprensivas, 

visionado de vídeos, etc. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Exercicios semanais na páxina web. Solución individualizada segundo os 

exercicios entregados. 
- Recepción por correo electrónico e reenvío corrixidos. 
- Posibilidade de clase de dúbidas por videochamada. 
- Co alumnado con AC, a comunicación realízase a través do correo electrónico, o 

profesorado de área directamente ou a través da titora. 
Alumnado sen conectividade: 
-  Son as titoras as que centran esta información e a pasan ao equipo directivo. 

Materiais e recursos 
-Libros de texto, vídeos de internet, lecturas e material de descarga de internet. 
- Para comunicación: correo, videochamada, teléfono. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

� Información xeral: páxina web 
� Información específica: correo electrónico, teléfono, AbalarMóbil, 

videochamada 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


