
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B4. 2 Realizar propostas de redución de consumo enerxético para vivendas ou locais coa axuda 
de programas informáticos e a información de consumo dos mesmos. 

TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do consumo, que un edificio estea 
certificado enerxeticamente. 
TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas ou industriais, partindo das 
necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. 

B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou hidráulicos que dan solución a problemas técnicos, con axuda de programas de 
deseño asistido, e calcular os parámetros característicos destes 

TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuíto eléctrico-electrónico, 
pneumático ou hidráulico que dea resposta a unha necesidade determinada. 
TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico e dun circuíto 
eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico, a partir dun esquema dado. 

B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando os seus esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de 
medida adecuados, interpretando e valorando os resultados obtidos, apoiándose na montaxe ou 
nunha simulación física destes. 

TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais en circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos, 
debuxando as súas formas e os valores nos puntos característicos 
TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Traballo de investigación e/ou traballo persoal. 

 Probas escritas 
 

Instrumentos: 

 Probas escritas transmitidas e recollidas online mediante correo 
electrónico. 

 Entrega de tarefas ou exercicios propostos mediante correo 
electrónico 

Cualificación final 

O procedemento para o cálculo da nota final é o seguinte: 
 
Media das dúas primeiras avaliacións + (ata 2 puntos do período de confinamento 
a partires do terceiro trimestre) 
 
Dos 2 puntos do terceiro trimestre: 
 

 1,5 puntos das notas das `probas escritas debidamente ponderados. 

 0,5 puntos de entrega de tarefas e/ou exercicios propostos debidamente 
ponderados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede, xa que todos os alumnos teñen aprobados os 2 primeiros 
trimestres. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Non procede 
 
 
 

Criterios de cualificación:  Non procede 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  Non procede 
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Identificación do alumnado que non está en contacto coa actividade do centro educativo 

Procedemento 1. Solicitude dunha listaxe de alumnado non conectado a cada 
un dos/as profesores/as das materias. 

2. Elaboración dunha listaxe de alumnado non conectado por 
curso e traslado ao profesorado titor e departamento de 
orientación. 

3. Posta en contacto cos/as proxenitores do alumnado non 
conectado para coñecer a súa situación. Para levalo a cabo 
séguense os seguinte prazos e procedemento: 

a) O primeiro contacto será a través da plataforma 
Abalar. (As familias que non a teñan dada de alta: 
pasarase ao apartado b). 

b) Unha vez transcorrida unha semana, se o alumnado 
permanece desconectado: chamarase a casa vía 
telefónica, intentando un compromiso de traballo 
tanto por parte da familia como do alumnado. 

c) No caso de seguir sen contacto enviarase unha carta 
certificada aos fogares. 

4. Cada 15 días actualizarase a listaxe para ver se o alumnado 
ausente comeza a enviar tarefas e a participar. 

Destinatarios Todo o alumnado. 

Profesorado 
implicado 

Todo o equipo docente. 

Equipo directivo. 

Departamento de orientación. 

Temporalización Do 16 de marzo ata fin de curso. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Todas as actividades van a ser de ampliación 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Realización de clases online mediante Webex. 
Realización de titorías individualizadas Webex 
Realización de probas escritas enviadas/recibidas por correo electrónico. 
Realización de traballos enviados/recibidos por correo electrónico. 
 

Materiais e recursos Todo os materiais van a estar colgados na aula virtual do centro. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A páxina web do centro. 
A ula virtual do centro. 
O grupo de hangouts creado cos alumnos.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


