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A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, 

fai oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e 

cualificación, así como a metodoloxía a seguir no 3º trimestre 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, 

significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das 

clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. 

O presente documento e, polo tanto, unha adaptación da programación xeral e 

presenta os criterios a seguir nesta recta final do curso académico. 

 

 



CRITERIOS AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1.Clasificar e recoñecer os distintos tipos de ferramentas , os seus usos e 
as súas normas de seguridade. 

-Clasifica ferramentas por grupos  

-Recoñece ferramentas  

-Coñece e diferencia as características de cada unha delas  

-Coñece as normas de seguridade das mesmas  

-Identifica e secuencia as diferentes formas de traballar coas  

ferramentas  

-Coñece o manexo das ferramentas  

-Selecciona a ferramenta adecuada para cada traballo 

 -Coñece as normas de seguridade das ferramentas 

2.Coñecer a tecnoloxía e os productos tecnolóxicos e utilizar o método de 
proxectos para a resolución de problemas da vida cotiá 

-Coñece e comprender o concepto da tecnoloxía, así como as 

principais características que debe reunir un obxecto tecnolóxico.  

-Coñece e ser capaces de levar á práctica as fases do proceso de 

creación dun obxecto tecnolóxico “Método de proxectos”  

-Comprende o modo en que avanza a tecnoloxía.  

-Estuda a sucesión de melloras e de respostas novas que pode 

ofrecer a tecnoloxía como solución a un mesmo problema.  

-Identifica  as avánces tecnolóxicos que máis cambiaron a nosa vida 

ao longo da historia.  

 



3.Utilizar os útiles de debuxo par o proceso tecnolóxico xunto coa 
acotación e escalas para o manexo de planos delineados 

-Usa os distintos útiles de debuxo (escuadra, cartabón, transportador 

de ángulos, escalímetro, etc).  

-Sabe as normas e elementos de anotación e acoutar figuras sinxelas. 

-Coñece e utiliza as escalas, resolve problemas nos que interveñan as 

escalas.  

-Sabe trazar perpendiculares e paralelas a unha dada con escuadra 

e cartabón.  

-Coñece os conceptos de deseño, prototipo, esbozo, plano e 

maqueta e aplicar o seu uso ao método de proxectos.  

-Coñece as partes dun proxecto técnico e saber desenvolver unha 

memoria. 

-Coñece a acotación e as suas normas e aplicáas na resolución de 

problemas da vida cotia. 

4.Recoñecer os compoñentes do ordenador( internos e externos) o seu 
funcionamento e a relación co conxunto do sistema así como saber 
conectalos correctamente 

-Manexa o sistema binario e as unidades de informática 

-Identifica as partes dun ordenador e é capaz de conectar, sustituir e 

montar compoñentes e dispositivos externos. 

5. Manter e optimizar as funcións principais dun ordenador, tableta  e 
teléfono móvil nos aspectos referidos ao seu uso, seguridade e as 
funcións do sistema operativo. 

-Clasifica o software básico: tipos, licenzas e sistemas operativos 

-Instala, desinstala e manexa de forma segura o software 

-Utiliza adecuadamente equipos informáticos e dispositivos 

electrónicos. 

-Ten en conta as características de accesibilidade, riscos e uso 

seguro de equipos informáticos. 



6. Crear documentos con diversos formatos que incorporen texto e 
imáxes utilizando distintas aplicación. 

-Crea e edita contidos dixitais como documentos de texto e 

presentacións multimedia. 

-Utiliza ferramentas de almacenamento compartición e creación 

colaborativa de documentos en linea. 

-Utiliza follas de cálculo para a elaboración de presupostos. 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Participación nas tarefas propostas 

Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con 

antelación nas canles de comunicación ( tendo en conta a situación 

particular na que se atopa o alumno/a) 

• Comunicación en tempo real co alumnado naqueles traballos ou 

actividades que se poidan corrixir e modificar. 

• Calidade das presentacións e expresión escrita cuidada, tratando 

de evitar unha transcripción literal da información. 

• Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de 

entrega (Fotografía, documento de texto, PDF...) 

 

Instrumentos: 

• Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

• Tarefas de resumo e esquematización dos contidos traballados na 

aula ou daqueles que quedaron incompletos debido ao estado de 

alarma. 

• Realización de tarefas de investigación  

• Probas obxectivas presenciais para aqueles alumnos/as con avaliacións 

suspensas (se as circuntancias permiten a incorporación as aulas) 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-A cualificación  realizarse sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante 

os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 

cando beneficie ao alumnado. 

-Para obter a cualificación final da asignatura farase a media aritmética da 

primeira e segunda avaliación, dita media pode verse alterada segundo no 



caso no que nos encontremos: 

a) Alumnos/as coa primeira e segunda avaliación  aprobada os traballos 

entregados servirán para subir a nota da asignatura, como máximo nun 

punto sobre a nota media da primeira e segunda avaliación. Nunca se 

poderá obter unha cualificación inferior . 

b) Alumnos/as con algunha avaliación suspensa : os traballos entregados 

en forma e prazo poden axudar a recuperar a materia, sempre e cando 

sexan entregados e cualificados positivamente. 

Se a situación o permite poderíase facer unha proba escrita para avaliar 

os contidos traballados. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria de Setembro para o presente curso, dadas as especiais 

circunstancias, o alumnado acudirá a ditas probas para avaliarse 

unicamente das aprendizaxes realizadas ata a declaración do estado de 

alarma polo Real Decreto 463/2020. Nestas avaliacións, procederase a 

avaliar os estándares de aprendizaxe que aparecen neste documento, 

resultando como cualificación máxima un 6. 

No caso de que se poida facer unha  proba escrita 

no mes de setembro, os alumnos enfrontaríanse con exercicios do mesmo 

tipo que os que están a facer semanalmente.No caso de ter que 

presentarse a esta proba, xa non se terían en conta as observacións previas 

nin o traballo realizado durante os meses de confinamento. 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os relativos os estándares de aprendizaxe da materia da que se está a avaliar no 
curso 2019/2020 
 
 

Criterios de cualificación: 
-Procederase a avaliar un conxunto de estándares de aprendizaxe, resultando 
como cualificación máxima un 5, será avaliado a través da entrega do material 
individualizado que se lle envía a cada alumno a través do correo electrónico 
 
-Se a situación o permite poderíase realizar unha proba escrita para avaliar o 
proceso de aprendizaxe dos estándares. 
 
 
 



Procedementos e instrumentos de avaliación: 
  -Entrega de traballos na que se lles vai desmenuzando os temas a 

recuperar para facilitarlles o seu desenvolvemento, unha vez reenviadas as 

tarefas enviáselle novo traballo e así de forma sucesiva 

  -Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega (tendo 

en conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna)  --

Corrección na presentación do traballo   

  -Proba escrita ( só se a situación sanitaria  o permite)  

 



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

Actividades  

-Envío de tarefas de forma semanal, estas tarefas serán de repaso 

e reforzo dos contidos traballados na clase de forma presencial 

antes do inicio do estado de alarma. 

A entrega das actividades é obrigatoria e debe facerse de forma 

semanal antes do domingo de cada semana ao correo electrónico 

carolina.flores@edu.xunta.es. 

Ao centrar o terceiro trimestre no repaso, os alumnos/as que non 

superararon a 1ª ou 2ª avaliación teñen a opción de aprobala 

seguindo a mesma rutina de traballo que os demais (traballo 

proposta na web do centro de forma semanal).  

As actividades proxectadas son: 

1ª semana (14-17 de abril) Reforzo (tecnoloxía) 
 
Actividades relacionadas co uso da madeira. Realización de esquemas e 

cuestións 
 
2ª semana (20-24 de abril) Reforzo ( informática) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 

expresión escrita a través dun computador. 

3ª semana (27 abril-30 de abril) Reforzo (tecnoloxía) 

Actividades sobre ferramentas. Realización de cuestión e fotocopia de 

reconocemento de ferramentas 

4ª semana (4 maio-8 de maio) Reforzo  (informática) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 

expresión escrita a través dun computador. 

 



5ª semana (11 maio-15 de maio) Reforzo(tecnoloxía) 

Actividades sobre o  método de proxectos e a analise tecnolóxica de obxectos 

6ª semana (18 maio-22 de maio) Reforzo ( informática) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 

expresión escrita a través dun computador. 

 

7ª semana (25 maio-29 de maio) Reforzo(tecnoloxía) 

Actividades sobre trazado de paralelas e perpendiculares e acotación 

8ª semana (1 xuño-5 de xuño) Reforzo ( informática) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 

expresión escrita a través dun computador. 

 

9ª semana (8 xuño-12 de xuño) Reforzo(tecnoloxía) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 

expresión escrita a través dun computador. 

 

Cuestionario sobre as actividades traballadas ao longo destas semanas. 

10ª semana (15 xuño-19 de xuño) Reforzo ( informática) 

Realización dun DIARIO de confinamento no que o alumnado practique 

destrezas na edición de texto empregando Google Docs e realizando 

descarga en formatos .docx ou .pdf para ser avaliados. Este traballo ten 

como obxectivo a práctica do uso do procesador de textos e traballas na 



expresión escrita a través dun computador. 

 

 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnos con conectividade: Descarga do PDF da web do centro e 

realización das tarefas en caderno ou empregando 

computador/tablet/móbil para redactar as respostas cun 

procesador de textos. O envío das tarefas realízase a través do 

correo carolina.flores@edu.xunta.es por medio de ficheiros de 

imaxe (foto do caderno) ou en formato PDF ou DOCX. para proceder 

a unha primeira corrección no caso de estar incompletos ou ter 

erros subsanables. A entrega das tarefas é semanal, estando 

axustadas para non sobrecargar o alumno. 

• Alumnos sen conectividade: O Concello de Narón presta un servizo 

de fotocopias que permite ao alumnado seguir co proceso de ensino 

aprendizaxe na casa. Os traballos realizados e as dúbidas 

plantexadas fanse por vía telefónica, agardando o momento dunha 

mellora da situación sanitaria para facer a entrega no centro dos 

traballos realizados. 

 

Materiais e recursos 

- Para seguir un ritmo de traballo axeitado os alumnos/as contan 

cos seguintes materiais e recursos: 

- Fotocopias que o profesor foi entregando de maneira puntual para 

unha mellor comprensión de certos bloques de contido. 

- Caderno de clase. 

- Pequenos recordatorios teóricos incluídos nos bloques de tarefas 

enviados. 

- Traballos semanais colgados na páxina web do centro 

 



3.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

As familias reciben información a través da comunicación directa via 

correo electrónico, por medio de Abalar Familias ou por contacto 

telefónico. 

Publicidade  
Todo e publicado na páxina web do centro: 

www.colegioayala.com/actividades 

 

http://www.colegioayala.com/actividades

