
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 NOSA SRA DO PILAR 
CURSO: 2º ESO 
MATERIA:TECNOLOXÍA 
DEPARTAMENTO: 
DATA:07/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO:CPR NOSA SRA DO PILAR 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA:TECNOLOXÍA 
 

  

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 5 CENTRO:CPR NOSA SRA DO PILAR 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA:TECNOLOXÍA 
 

  

 

 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun 
produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.  

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

Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción 
do prototipo.  

Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.  

Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.  

Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando 
criterios de normalización e escalas.  

Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas 
técnicos, mediante esbozos e empregando criterios normalizados de 
cotación e escala.  

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

Describe as características propias dos materiais de uso técnico.  

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

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

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

Tipos é as características propias que configuran os tipos de estruturas. 

Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou un 
sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico.  

Identificar operadores mecánicos de t r a n s f o r m a c i ó n e t r 
a n s m i s i ó n d e movementos en máquinas e sistemas  

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

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades, exercicios e traballos enviados polo profesor tanto vía email 
como a través da aula virtual (tecnopilar.milaulas.com) e devoltos polos 
mesmos canles. 

Instrumentos: 
Rexistro da entrega e grao de consecución dos procedementos 
mencionados no punto anterior. 

Cualificación final 

A cualificación final será a resultante da media das dúas primerias 
avaliacións, cun posible  incremento de ata 1,5 puntos en función do 
traballo realizado na terceira avaliación, do seguinte xeito: 
Ata 0,5= tarefas entregadas completas  
Ata 0,5= tarefas entregadas en prazo  
Ata 0,5= calidade dos traballos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe 
a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
non hai alumnos coa materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Actividades online na aula virtual (tecnopilar.milaulas.com): 
Actividades tipo test ou resposta curta de auto corrección 
Preguntas e problemas para desenvolver 
 
-Traballo de investigación sobre un obxecto tecnolóxico 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos sen conectividade faráselles chegar as actividades en papel 

Materiais e recursos Ordenador con conexión a internet, útiles de debuxo e escritura 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

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

Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.  

Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.  

Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu 
deseño ata a súa comercialización.  

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

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.  

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

E xpl i ca as t écni cas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de 
uso técnico.  

Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión 
noutras manifestacións enerxéticas.  

Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.  

Resolve problemas sinxelos de circuitos eléctricos Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.  
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 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades, exercicios e traballos enviados polo profesor tanto vía email 
como a través da aula virtual (tecnopilar.milaulas.com) e devoltos polos 
mesmos canles. 

Instrumentos: 
Rexistro da entrega e grao de consecución dos procedementos 
mencionados no punto anterior. 

Cualificación final 

A cualificación final será a resultante da media das dúas primerias 
avaliacións, cun posible  incremento de ata 1,5 puntos en función do 
traballo realizado na terceira avaliación, do seguinte xeito: 
Ata 0,5= tarefas entregadas completas  
Ata 0,5= tarefas entregadas en prazo  
Ata 0,5= calidade dos traballos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe 
a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
non hai alumnos coa materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Actividades online na aula virtual (tecnopilar.milaulas.com): 
Actividades tipo test ou resposta curta de auto corrección 
Preguntas e problemas para desenvolver 
 
-Traballo de investigación sobre un obxecto tecnolóxico 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos sen conectividade faráselles chegar as actividades en papel 

Materiais e recursos Ordenador  con conexión a internet, útiles de debuxo e escritura 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 NOSA SRA DO PILAR 
CURSO: 4º ESO 
MATERIA:TECNOLOXÍA 
DEPARTAMENTO: 
DATA:07/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO:CPR NOSA SRA DO PILAR 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA:TECNOLOXÍA 
 

  

 

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto 
electrónico e os seus compoñentes elementais.  

Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por 
compoñentes elementais  

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

Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na 
resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos.  

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.  

Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos.  

Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.  

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

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda  

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda.  

Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada.  
Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado  

Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes  

Describe os compoñentes dos sistemas automáticos  

Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado.  
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 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Actividades, exercicios e traballos enviados polo profesor tanto vía email 
como a través da aula virtual (tecnopilar.milaulas.com) e devoltos polos 
mesmos canles. 

Instrumentos: 
Rexistro da entrega e grao de consecución dos procedementos 
mencionados no punto anterior. 

Cualificación final 

A cualificación final será a resultante da media das dúas primerias 
avaliacións, cun posible  incremento de ata 1,5 puntos en función do 
traballo realizado na terceira avaliación, do seguinte xeito: 
Ata 0,5= tarefas entregadas completas  
Ata 0,5= tarefas entregadas en prazo  
Ata 0,5= calidade dos traballos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba tendo en conta os contidos, criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe da 1ª e 2ª Avaliación do Curso. 
 
En principio a proba será presencial, segundo como evolucione a pandemia, cabe 
a posibilidade de arbitrar outro xeito de realizala. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
non hai alumnos coa materia pendente 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

-Actividades online na aula virtual (tecnopilar.milaulas.com): 
Actividades tipo test ou resposta curta de auto corrección 
Preguntas e problemas para desenvolver 
 
-Traballo de investigación sobre un obxecto tecnolóxico 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Os alumnos sen conectividade faráselles chegar as actividades en papel 

Materiais e recursos Ordenador con conexión a internet, útiles de debuxo e escritura 

  


