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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

COMUNICACIÓN EN LINGUAS GALEGA E CASTELÁ I 
CA1.1 Analizouse a estrutura de textos orais procedentes dos medios 
de comunicación de actualidade e identificáronse as súas 
características principais 

RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información oral en lingua galega e en lingua castelá, aplicando os principios 
de escoita activa, estratexias sinxelas de composición e as normas lingüísticas 
básicas. 

CA1.2 Aplicáronse as habilidades básicas para realizar unha escoita 
activa, identificando o sentido global e os contidos específicos dunha 
mensaxe oral 
CA1.3 Realizouse un bo uso dos elementos de comunicación non 
verbal nas argumentacións e nas exposicións 
CA1.4 Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas 
lingüísticas na comprensión e aplicáronse na composición de 
mensaxes orais, e revisáronse e elimináronse os usos discriminatorios, 
nomeadamente nas relacións de xénero 
CA1.5 Utilizouse a terminoloxía gramatical axeitada na comprensión 
das actividades gramaticais propostas e na súa resolución 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo. 

CA2.1 Valoráronse e analizáronse as características principais dos tipos 
de textos en relación coa súa idoneidade para o traballo que se desexe 
realizar e en función da súa finalidade 
CA2.2 Utilizánronse diversas ferramentas de procura na comprensión 
dun texto escrito, aplicando estratexias de reinterpretación de 
contidos 
CA2.3 Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura 
comprensiva na interpretación dos textos, extraendo conclusións para 
a súa aplicación nas actividades de aprendizaxe e recoñecendo 
posibles usos discriminatorios desde a perspectiva de xénero 
CA2.4 Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea 
principal, as secundarias e o propósito comunicativo, e revisáronse e 
reformuláronse as conclusións obtidas 
CA2.5 Analizouse a estrutura de textos escritos de utilización diaria, 



 
 
 

  
 

recoñecendo usos e niveis da lingua, e pautas de elaboración 
CA2.6 Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o texto final resulte claro e preciso 
CA2.7 Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título 

RA2. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar 
información escrita en lingua galega e en lingua castelá, aplicando á 
composición autónoma de textos breves seleccionados, estratexias de lectura 
comprensiva e de análise, síntese e clasificación, de xeito estruturado e 
progresivo. 

CA2.8 Desenvolvéronse pautas sistemáticas na elaboración de textos 
escritos que permiten a valoración das aprendizaxes desenvolvidas e a 
reformulación das necesidades de aprendizaxe para mellorar a 
comunicación escrita 
CA2.9 Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo 
en conta o contido, o formato e o público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado ao contexto 
CA2.10 Resolvéronse actividades de comprensión e análise das 
estruturas gramaticais e comprobouse a validez das inferencias 
realizadas 
CA3.2 Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, situándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información 
CA3.4 Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 
tendo en conta os temas e os motivos básicos 
CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, sitándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información. 
CA4.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu 
contido e as propias experiencias vitais. 

  



 
 
 

  
 

CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal 
dunha obra literaria adecuada ao nivel, sitándoa no seu contexto e 
utilizando instrumentos protocolizados de recollida de información. 

 CA4.3. Expresáronse opinións persoais razoadas sobre os aspectos 
máis e menos apreciados dunha obra e sobre a implicación entre o seu 
contido e as propias experiencias vitais. 
C4.4. Aplicáronse estratexias para a comprensión de textos literarios, 
tendo en conta os temas e os motivos básicos. 
CA5.1 Analizáronse as características de formación da lingua galega e 
da lingua castelá 

RA5. Coñece a formación da lingua galega e da lingua castelá e as distintas 
etapas da súa historia social ata o século XIX, así como os fenómenos de 
contacto de linguas, sendo consciente da necesidade de normalizar a lingua 
galega no marco do plurilingüísmo. 

CA5.4 Valorouse a necesidade de normalizar a lingua galega no marco 
do plurilingüísmo, rexeitando os prexuízos lingüísticos 

  



 
 
 

  
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I 

CA1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión 
precisa das mensaxes recibidas 

RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben 
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional 

CA1.4 Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e 
evidente que axuden a entender o sentido xeral da mensaxe 
CA3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos 
básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención e o seu 
contexto 
CA3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención 
comunicativa básica do texto 
CA2.1 Dialogouse, de xeito dirixido e seguindo un guión ben 
estruturado, utilizando un repertorio memorizado de modelos de 
oracións e conversas breves e básicas, sobre situacións habituais 
frecuentes e de contido altamente predicible RA2. Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 

sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal ou 
profesional, activando estratexias de comunicación básicas 

CA2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha entoación e 
unha pronuncia comprensibles, aceptándose as pausas e as dúbidas 
frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada 
CA1.10 Identificáronse os costumes ou as actividades cotiás da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira 
CA1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións profesionais), e 
un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras de 
situacións habituais frecuentes e de contido altamente predicible 
segundo o propósito comunicativo do texto 

RA3. Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en situacións 
de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público ou 
profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas de composición, e 
aplica estratexias de lectura comprensiva 

CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio 
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e marcadores de 
discurso lineais, segundo o propósito comunicativo do texto 
CA3.4 Completáronse e reorganizáronse frases e oracións, atendendo 
ao propósito comunicativo e a normas gramaticais básicas 
CA3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito  



 
 
 

  
 

comunicativo, seguindo modelos estruturados 
  



 
 
 

  
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
SOCIEDADE I 

CA1.1 Describir mediante a análise de fontes gráficas as principais 
características dunha paisaxe natural, e recoñecer esas características 
no contorno máis próximo 

RA1. Valora a evolución histórica das sociedades prehistóricas e da Idade 
Antiga, así como as súas relacións coas paisaxes naturais, analizando os 
factores e os elementos implicados, e desenvolvendo actitudes e valores de 
aprecio do patrimonio natural e artístico. 

CA1.2 Explicar a localización, o desprazamento e a adaptación ao 
medio dos grupos humanos do período da hominización, ata o 
dominio técnico dos metais por parte das principais culturas que o 
exemplifican 
CA1.3 Relacionar as características dos feitos artísticos máis 
significativos do período prehistórico coa organización social e co 
corpo de crenzas, e valoráronse as súas diferenzas coas sociedades 
actuais 
CA1.4 Valorar a persistencia destas sociedades nas actuais, en especial 
no territorio galego e peninsular, identificando e comparando as súas 
principais característica 
CA1.5 Discriminar as principais características que require a análise 
das obras arquitectónicas e escultóricas mediante exemplos 
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos 
CA1.6 Xulgar o impacto das primeiras sociedades humanas na paisaxe 
natural, analizando as características das cidades antigas e a súa 
evolución na actualidade no territorio galego e peninsular 
CA1.7 Analizar a persistencia en Galicia, na Península Ibérica e nos 
territorios extrapeninsulares españois das sociedades prehistóricas e 
da Idade Antiga 
CA1.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o traballo colaborativo 

  



 
 
 

  
 

CA2.1 Analizouse a transformación do mundo antigo no medieval, 
recoñecendo a evolución do espazo europeo, as súas relacións co 
espazo extraeuropeo e as características máis significativas das 
sociedades medievais en Galicia e en España 

RA2. Valora a construción do espazo europeo ata as primeiras 
transformacións industriais das sociedades agrarias, analizando as súas 
características principais, así como a súa persistencia na sociedade actual e no 
contorno inmediato. 

CA2.2 Valoráronse as características das paisaxes agrarias medievais e 
a súa persistencia nas sociedades actuais galega e española, 
identificando os seus elementos principais 
CA2.5 Valoráronse os indicadores demográficos básicos das 
transformacións na poboación europea, española e galega durante o 
período analizado 
CA2.7 Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos 
propios do perfil do título, analizando as súas transformacións e os 
principais fitos de evolución nos seus sistemas organizativos e 
tecnolóxicos 
CA2.9 Desenvolvéronse comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o traballo en equipo. 

 



 
 

  
  
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
x Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo 

diario (rexistrado polo profesorado), a presentación de traballos escritos e 
audiovisuais, fichas de prácticas... 

Instrumentos: 
x Os instrumentos de avaliación aplicados son: probas escritas obxectivas, 

táboas de observación, listas de cotexo ou control, elaboración de traballos 
multimedia, traballo sobre documentos gráficos e textuais... 

Cualificación final 

 
 Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
x Alumnos con pérdida de avaliación continua.  

Se a situación sanitaria o permite, realización de exames teóricos e prácticos 
presenciais no centro educativo na última semana do mes de maio.  
Se non se pode realizar de forma presencial, farase telematicamente a traves 
de videoconferencia (na medida do posible), nas mesmas datas e horas.  
A nota será a obtida nestes exames. A non presentación na data e hora 
acordada do exame suporá unha nota de cero na mesma. 
x Alumnos/as coas dúas avaliacións aprobadas. A obtención da 
cualificación final será o resultado da 2ª avaliación. 
Tras este cálculo poderase incrementar a media nun 20% máximo, sempre e 
cando a participación nas tarefas/actividades de seguimento, recuperación, 
reforzo e ampliación (realizadas de forma telemática durante a 3ª avaliación), 
fose regular e con unha consecución de resultados positivos nun 80%. 

x Alumnos/as coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa. 
A nota final será o resultado da media das notas obtidas en cada parte da 
primeira e segunda avaliación: 

- Conservarase a nota das partes (da 1ª ou 2ª avaliacións) aprobadas, coa 
nota orixinal. 

- O alumno/a deberá recuperar as partes suspensas (de unha ou das dúas 
avaliacións) mediante a realización de tarefas de seguimento, 
recuperación e reforzo que presentará de forma telemática. 

- Tras o devandito cálculo a nota final poderase incrementar nun 20% 
máximo, sempre e cando o alumno/a presente de forma telemática as 
tarefas de ampliación e consolidación dos contidos esenciais da materia. 

x Se a situación sanitaria o permite, realizaranse probas extraordinarias escritas 
presenciais no centro educativo para aqueles alumnos que non conseguiron 
recuperar as partes suspensas por medios telemáticos. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x A proba extraordinaria de setembro aplicarase a aqueles alumnos/as que no 
acadaron unha avaliación positiva na convocatoria ordinaria logo da 
aplicación dos procedementos anteriormente citados. 

x Terase en conta: 
- Proba obxectiva escrita: 60% da nota final 
- Actividades de reforzo e recuperación: 40% da nota final. 



 
 
 

  
 

 No 1o Curso da FPB non hai alumnado con material pendente.  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

  
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

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

Actividades  

x Durante o 3º trimestre realizáronse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo e ampliación que serviron para afianzar os aspectos 
considerados esenciais e que xa foron indicados no primeiro apartado 
do presente documento. 

x Para o apartado “comunicación en Linguas galega e castelá I e  Lingua 
inglesa I” propóñense as actividades: de comprensión e expresión de 
textos, documentos gráficos, resolución de propostas de tipo 
ortográfico, gramatical, léxico, sintáctico... 

x Para o apartado “sociedade I” propóñense actividades de comprensión 
e expresión de textos, resolución de propostas de cuestións breves e 
longas, interpretación de documentos gráficos (mapas, imaxes...)... 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

x O profesorado aplica unha metodoloxía activa baseada na comunicación 
directa co alumnado e un seguimento do seu proceso formativo 
proporcionando actividades que lle permiten adquirir as aprendizaxes 
competencias imprescindibles. 

x O contacto realízase a través dos seguintes medios: correo electrónico, 
plataforma EdModo... 

Materiais e recursos 

x Os materiais e recursos utilizados nas actividades do 3º trimestre son, 
ademais dos libros de texto, documentos textuais, gráficos e audiovisuais 
proporcionados polo profesorado, atendendo aos distintos niveis e 
ritmos de aprendizaxe do alumnado. Tales materiais inciden na 
adquisición das competencias básicas.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Informaremos ó alumno e as familias por correo electrónico que a 
adaptación da programación didáctica do curso 2019-2020 está publicada 
na páxina web do centro. 

Publicidade  Publicaremos a adaptación da programación didáctica do curso 2019-2020 
na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
CA1.1 - Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñentes 
tipo dun equipamento eléctrico ou electrónico, en función da súa 
aplicación e da súa situación 

RA1 - Identifica o material, as ferramentas e o equipamento necesarios para a 
montaxe e a ensamblaxe de equipamentos eléctricos e electrónicos, e escribe 
as súas principais características e a súa funcionalidade 

CA1.2 - Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e 
conectores máis utilizados en equipamentos eléctricos ou electrónicos 
CA1.3 - Identificáronse e clasificáronse as ancoraxes e as suxeicións tipo 
(parafusos, clips, pestanas, etc.) dun equipamento eléctrico ou 
electrónico, en función da súa aplicación, da rixidez e da estabilidade 
CA1.4 - Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (aparafusador 
eléctrico, aparafusadores planos e de estrela, chaves, etc.) 
normalmente empregadas na ensamblaxe dun equipamento eléctrico 
ou electrónico en función da súa aplicación e idoneidade 
CA1.5 - Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos de 
seguridade persoal (luvas de protección, lentes, máscara, etc.), en 
función da súa aplicación e tendo en conta as ferramentas que se vaian 
utiliza 
CA2.1 - Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos 
elementos e dos compoñentes dos equipamentos eléctricos e 
electrónicos 

RA2 - Determina a secuencia das operacións de montaxe e desmontaxe de 
equipamentos eléctricos e electrónicos, interpretando esquemas e 
identificando os pasos 

CA2.2 - Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e 
conexión, a partir de esquemas ou guías de montaxe 
CA2.3 - Identificouse cada elemento representado no esquema co 
elemento real 
CA2.4 - Identificouse o procedemento e a secuencia de montaxe e 
conexión dos elementos (inserción de tarxetas, fixación de elementos, 
etc.) 
CA2.5 - Definiuse o proceso e a secuencia de montaxe e conexión a 
partir do esquema ou da guía de montaxe 
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CA3.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado 

RA3 - Monta e desmonta elementos de equipamentos eléctricos ou 
electrónicos, interpretando esquemas e guías de montaxe, nas condicións de 
calidade e seguridade establecidas 

CA3.2 - Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de montaxe 
CA3.3 - Preparáronse os elementos e os materiais que se vaian utilizar, 
seguindo procedementos normalizados 
CA3.4 - Identificouse a localización dos elementos no equipamento 
CA3.5 - Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos 
normalizados, aplicando as normas de seguridade destes 
CA3.6 - Fixáronse os compoñentes cos elementos de suxeición 
indicados nos esquemas ou nas guías de montaxe, aplicando o par de 
aperto ou presión establecidos 
CA3.7 - Aplicáronse técnicas de montaxe de compoñentes e conectores 
electrónicos en placas de circuíto impreso 
CA3.8 - Aplicáronse técnicas de desmontaxe de equipamentos 
eléctricos ou electrónicos 
CA3.9 - Cumpríronse os requisitos de seguridade establecidos 
CA3.10 - Elaborouse un informe que recolla as actividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos 
CA3.11 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade e protección ambiental 
CA3.12 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, 
mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 
CA4.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados 
para un modelo determinado de conexión 

 
 
 
 
 
 
 

CA4.2 - Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas 
guías de conexión 
CA4.3 - Seleccionouse o tipo de conector e o cableamento apropiado 
para cada elemento 
CA4.4 - Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables 
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CA4.5 - Dispuxéronse e colocáronse as proteccións persoais e dos 
elementos 

RA4 - Conecta elementos en equipamentos eléctricos ou electrónicos 
aplicando técnicas básicas, e verifica a continuidade nas condicións de 
calidade e seguridade 
establecidas 

CA4.6 - Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo 
procedementos 
CA4.7 - Inseríronse as pezas do conector na orde correcta e uníronse os 
cables (soldar, crimpar, embornar, etc.) da forma establecida no 
procedemento 
CA4.8 - Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) 
segundo o procedemento establecido (posición de elementos, inserción 
do elemento, manobra de fixación, etc.) 
CA4.9 - Verificouse a correcta conexión dos elementos que conforman 
o equipamento 
CA4.10 - Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de 
equipamentos e ferramentas 
CA4.11 - Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo 
o procedemento establecido 
CA4.12 - Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa 
ambiental 
CA4.13 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 
CA4.14 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, 
mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 
CA5.1 - Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un 
modelo determinado 

 
 
 
 
 
 
 
 

CA5.2 - Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que 
haxa que realizar 
CA5.5 - Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións 
que se vaian realizar 
CA5.6 - Abriuse o equipamento desmontando a carcasa e as 
proteccións, e desmontáronse os elementos que cumpra substituír, 
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empregando as técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os 
requisitos de cada intervención 

 
RA5 - Realiza o mantemento básico de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, aplicando as técnicas establecidas en condicións de calidade e 
seguridade 

CA5.7 - Montáronse os elementos de substitución empregando as 
técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os requisitos de cada 
intervención 
CA5.8 - Verificouse o funcionamento correcto do equipamento eléctrico 
ou electrónico logo de finalizado o proceso, coas proteccións 
habilitadas e a carcasa novamente montada 
CA5.9 - Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun 
documento co formato establecido 
CA5.10 - Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, 
respectando as normas de seguridade 
CA5.11 - Operouse con autonomía nas actividades propostas, 
mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica 
  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Os procedementos de avaliación aplicados son: a observación do traballo 
diario (rexistrado polo profesorado), a presentación de traballos escritos e 
audiovisuais, fichas de practicas, etc.  

 

Instrumentos: 
x Probas escritas 
x Listas de cotexo 
x Táboas de observación 
x Traballos multimedia 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final do curso: 
x A obtención da cualificación final será o resultado de aplicar un 40% 

ao resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª 
avaliación. 

x Tras este calculo poderase incrementar a media sempre e cando a 
participación nas actividades de seguimento, recuperación, reforzo 
e ampliación de forma telemática fose regular e con unha 
consecución de resultados positivos nun 80%.  

x Si ten suspensa a primeira e/ou a segunda avaliación: terá que 
realizar a/as recuperacións de ditas avaliacións que serán valoradas 
da seguinte forma: 
a) 50% proba escrita, sexa de forma telemática ou presencial si 

podemos volver ao centro antes de que finalice o curso escolar. 
b) 30% presentación de traballos de forma regular durante o 

terceiro trimestre. 
c)  20% valoración das actividades entregadas polo alumnado con 
regularidade durante o terceiro trimestre. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que como resultado da avaliación final obtivesen cualificación 
negativa realizarán unha proba extraordinaria escrita. Esta proba, que será 
global, atenderá os mínimos establecidos nesta programación para obter 
unha avaliación positiva. Ademais entregará un traballo feito no verán, 
condición necesaria pero non suficiente para aprobar, de acordo cas 
instrucións dadas.  
Na cualificación da avaliación extraordinaria asignarase un peso de 60% da 
cualificación obtida na proba escrita e un 40% o traballo realizado no 
período de vacacións.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades individuais de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación adaptadas as necesidades individuais de cada alumno así 
como as súas condicións de conectividade para alcanzar os resultados 
de aprendizaxe desta programación. Poden citarse as seguintes 
actividades: 

x Exercicios sobre cálculo de circuítos eléctricos.  
x Exercicios sobre potencia eléctrica.  
x Traballos escritos sobre aparatos eléctricos: Protección e 

conmutación, cableado, aparamenta e motores  
x Traballos escritos sobre electrónica básica 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O profesor realizará as explicacións que sexan necesarias mediante os 
medios que lle permitan contactar co alumno, xa sexa por teléfono, 
videoconferencia, ou plataforma educativa  de traballo que puxemos 
en marcha.  
As plataformas de traballo utilizadas son:  

x Plataforma online Google Classroom: envío de actividades os 
alumnos e recepción para súa corrección.  

x Plataforma Webex de videoconferencias: solución de dúbidas e 
corrección de actividades avaliables para recuperar avaliacións 
suspensas e para mellorar as notas das dúas primeiras 
avaliacións.  

Materiais e recursos 

x Libro de texto 
x Ordenador, tablet ou móbil.  
x Fichas de traballo. 
x Videoconferencias, plataforma online, correo electrónico, 

teléfono.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos ALUMNOS: Correo electrónico, video conferencia coa 
plataforma Webex, plataforma online Google Classroom e páxina web 
do centro onde está a programación semanal de actividades. 
Contacto cos PADRES: teléfono, plataforma ABALAR, correo 
electrónico e paxina web do centro 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
https://www.gecastrosanmiguel.com 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

BLOQUE 1. SELECCIÓN DE COMPONENTES HARDWARE Y HERRAMIENTAS DE MONTAJE 
Criterios de avaliación Estándares de apredizaxe 

CA1.1- Describíronse as características dos elementos eléctricos e electrónicos 
utilizados na montaxe de sistemas 

RA1-Seleccionar os compoñentes e ferramentas para a realización da montaxe e 
mantemento de sistemas microinformáticos, describíndoos e relacionándoos coa 
súa función e aplicación na instalación 

CA1.2- Describíronse as operacións e comprobacións previas á manipulación 
segura de compoñentes eléctricos e/ou electrónicos 
CA1.3- Identificáronse os dispositivos e ferramentas necesarios na 
manipulación segura de sistemas electrónicos 
CA1.4- Seleccionáronse as ferramentas necesarias para o procedemento de 
montaxe, substitución ou conexión de compoñentes hardware dun sistema 
microinformático 
CA1.5- Identificáronse funcionalmente os compoñentes hardware para o 
ensamblado e/ou mantemento dun equipo microinformático 
CA1.6- Describíronse as características técnicas de cada un dos compoñentes 
hardware (internos e externos) utilizados na montaxe e/ou mantemento dun 
equipo microinformático 
CA1.7- Localizáronse os bloques funcionais en placas basees utilizadas nos 
sistemas microinformáticos 

CA1.8- Identificáronse os tipos de portos, baías internas e cables de conexión 
(de datos e eléctricos, entre outros) existentes dun equipo microinformático 

CA1.9- Seguíronse as instrucións recibidas 
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BLOQUE 2. ENSAMBLADO DE COMPONENTES HARDWARE 
Criterios de avaliación Estándares de apredizaxe 

CA2.1- Comprobouse cada compoñente antes da súa utilización, seguindo as 
normas de seguridade establecidas. 

RA2- Ensambla os compoñentes hardware dun equipo microinformático, 
interpretando guías e instrucións e aplicando técnicas de montaxe. 

CA2.2- Interpretáronse as guías de instrucións referentes aos procedementos 
de integración ou ensamblado, substitución e conexión do compoñente 
hardware dun sistema microinformático 
CA2.3- Recoñecéronse en distintas placas basee cada un dos zócalos de 
conexión de microprocesadores e os disipadores, entre outros. 
CA2.4- Hanse ensamblado os compoñentes hardware internos (memoria, 
procesador, tarxeta de vídeo, pila, entre outros) na placa basee do sistema 
microinformático 
CA2.5- Fixouse cada dispositivo ou tarxeta na ranura ou baía correspondente, 
segundo guías detalladas de instalación 
CA2.6- Conectáronse adecuadamente aqueles compoñentes hardware internos 
(disco duro,DVD, CD- ROM, entre outros) que necesiten cables de conexión 
para a súa integración no sistema microinformático 

BLOQUE 3. TESTEO DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS SISTEMAS 
Criterios de avaliación Estándares de apredizaxe 

CA4.1- Aplicouse a cada compoñente hardware e periférico o procedemento de 
testeo adecuado. 

RA4- Comproba a funcionalidade dos sistemas, soportes e periféricos instalados 
relacionando as intervencións cos resultados para conseguir 

CA4.2- Verificouse que o equipo microinformático realiza o procedemento de 
aceso e de POST ( Power On Self Test), identificando a orixe dos problemas, no 
seu caso. 
CA4.3- Comprobouse a funcionalidade dos soportes para almacenamento de 
información. 
CA4.4- Verificouse a funcionalidade na conexión entre compoñentes do equipo 
microinformático e cos periféricos 
CA4.5- Utilizáronse ferramentas de configuración, testeo e comprobación para 
verificar o funcionamento do sistema 
CA4.6- Utilizáronse as ferramentas e guías de uso para comprobar o estado dos 
soportes e da información contida nos mesmos 
CA4.7- Rexistráronse os resultados e as incidencias producidas nos procesos de 
comprobación 
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BLOQUE 4. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
Criterios de avaliación Estándares de apredizaxe 

CA5.1- Comprobouse por medio de indicadores luminosos, que os periféricos 
conectados teñen alimentación eléctrica e as conexións de datos 

RA5- Realiza o mantemento básico de sistemas informáticos, soportes e 
periféricos, relacionando as intervencións cos resultados que hai que conseguir. 

CA5.2- Describíronse os elementos consumibles necesarios para ser utilizados 
nos periféricos de sistemas microinformáticos 
CA5.3- Utilizáronse as guías técnicas detalladas para substituír elementos 
consumibles 
CA5.4- Describíronse as características dos compoñentes, dos soportes e dos 
periféricos para coñecer os aspectos que afecten o seu mantemento 
CA5.5- Utilizáronse as guías dos fabricantes para identificar os procedementos 
de limpeza de compoñentes, soportes e periféricos 
CA5.6- Realizouse a limpeza de compoñentes, soportes e periféricos 
respectando as disposicións técnicas establecidas polo fabricante mantendo a 
súa funcionalidade 
CA5.7- Recolléronse os residuos e elementos desechables de maneira adecuada 
para a súa eliminación ou reciclaxe 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
x Traballos presentados polos alumnos 
x Observación da implicación diaria dos alumnos 
x Avaliación dos tests de coñecementos 

Instrumentos: 
x Elaboración de traballos 
x Listas de cotexo 
x Traballos multimedia 
x Probas escritas obxectivas 
x Traballos de investigación 

Cualificación final 

x A nota final se atopará, ó tratarse de avaliación continua, coa ponderación 
de 40% a primeira avaliación e 60% a segunda avaliación; a condición de 
que todas as cualificacións sexan positivas. 

x A nota da terceira avaliación poderá incrementar a cualificación final , 
sempre e cando a participación nas actividades  de seguimento, reforzo, 
recuperación e ampliación fose regular e con una consecución de 
resultados positivos nun 80% 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

x A proba extraordinaria de setembro aplicarase a aqueles alumnos/as que 
no acadaron unha avaliación positiva na convocatoria ordinaria logo da 
aplicación dos procedementos anteriormente citados. 

Terase en conta: 
x Proba obxectiva escrita: 80% da nota final 
x Realización de traballo proposto: 20% da nota final. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Repaso dos conceptos e propostas de traballos de repaso das dúas 
primeiras avaliacións que sirvan como recuperación a os alumnos 
pendentes de recuperalas.  
Tamén se realizan actividades de ampliación mediante propostas de 
traballos que permitan adquirir conceptos fundamentais da sinatura. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen posibilidade de conexión telemática. Como 
metodoloxía de traballo emprégase: 
x Plataforma Google Classroom  
x No caso de que algún alumno teña problemas para acceder a dita 

plataforma, tamén realizase a comunicación e envío a través do mail 
dos alumnos. 

x Ferramenta de videoconferenica Webex 

Materiais e recursos 

x Programas ofimáticas 
x Apuntes facilitados polo profesor 
x Libro de texto 
x Vídeos explicativos 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Contacto cos alumnos: Correo electrónico, videoconferencia por ferramenta 
Webex y páxina web do centro onde está a programación semanal. 
Contacto cos pais: teléfono, plataforma ABALAR, correo electrónico y páxina 
web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro: https:// gecastrosanmiguel.com  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe 

MATEMÁTICAS I 
CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para 

interpretar adecuadamente a información cuantitativa 

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática) 

CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro 

aplicando as propiedades 

CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números 

moi grandes ou moi pequenos e operar con eles 

CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica 

CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática 

CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 

proporcionalidade 

CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que 

interveñen magnitudes directamente e inversamente 

proporcionais 

CIENCIAS DA NATUREZA E DA SAÚDE I 
CA3.1 Describíronse as propiedades da materia 

CA3.1.1 Describíronse as propiedades xerais da materia e definíronse 

propiedades específicas. 
RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que 

se presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as 

súas unidades fundamentais en unidades de sistema métrico decimal 

CA3.3 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e 

capacidade 

CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da 

materia 

CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se 

presenta a materia e utilizáronse modelos cinéticos para 

explicar os cambios de estado 
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CA3.8 Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado 

na natureza 

CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia 

dada a súa temperatura de fusión e de ebulición 

CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación 

utilizando exemplos sinxelos 

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello 

correspondente 

CA6.1.1 Identificáronse e describíronse os órganos que interveñen na 

produción e maduración das células dos sistema inmunlóxico, así como 

na reacción inmune. 

CA6.1.2 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran os 

aparello dixestivo, circulatorio e respiratorio. 

CA6.1.4 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

aparello reprodutor feminino e masculino, así como a intervención e 

relación destes co sistema endocrino 

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas 

ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que 

producen no organismo CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións 

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse 

a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor 

CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e 

identificouse a función das estruturas anatómicas do aparello 

reprodutor 

CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir 

adecuadamente aparellos e sistemas 

CA7.1 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as 

persoas 

RA7 - Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas 

doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de 

defensa contra elas CA7.2 Describíronse os mecanismos encargados da defensa do 
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organismo 

CA7.3 Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non 

infecciosas máis comúns na poboación, e recoñecéronse as súas 

causas, a súa prevención e os seus tratamentos 

CA7.4 Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas 

habituais co contaxio producido 

CA7.5 Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras 

achegas da ciencia médica para o tratamento e a prevención de 

doenzas infecciosas 

CA7.6 Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na 

prevención de doenzas infecciosas 

CA7.7 Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen 

nos transplantes 

CA7.8 Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas 

co contorno profesional máis próximo 

 

CA7.9 Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con 

situacións cotiás 

CA8.1 Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de 

alimentación 

RA8 - Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os 

nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a 

situacións diversas 

CA8.2 Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento 

da saúde 

CA8.3 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do 

exercicio físico no coidado do corpo humano 

CA8.4 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as 

necesarias para o mantemento da saúde e as que poden conducir 

a unha mingua desta 

CA8.5 Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións 

habituais do contorno 

CA8.6 Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e 
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representouse nun diagrama establecendo comparacións e 

conclusións 

CA8.7 Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando 

na rede as propiedades dos alimentos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Para fomentar a avaliación continua e traballar a responsabilidade e 

autonomía do alumnado de FP, todo traballo entregado contará para a 

avaliación. Entregar tódolos traballos a través da plataforma de xeito 

correcto, así como asistir ás clases e participar nelas, implicará obter a 

máxima cualificación.  

Instrumentos:  
Os instrumentos de avaliación aplicados son: probas escritas obxectivas, 

táboas de observación, listas de cotexo ou control, elaboración de traballos 

multimedia, traballo sobre documentos gráficos e textuais... Poderán 

aplicarse tanto sobre os traballos entregados como nas clases online. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
A obtención da cualificación final será o resultado de aplicar un 40% ao 

resultado da 1ª avaliación e un 60% ao resultado da 2ª avaliación.  

Tras este cálculo poderase incrementar a media sempre e cando a 

participación nas actividades de seguemento, recuperación, reforzo e 

ampliación fose regular e cunha consecución de resultados positivos dun 

80%. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Para a obtención da cualificación completa de setembro será preciso 

entregar a tarefa emitida polo docente ao final do curso en xuño (30%) así 

como o desenvolvemento dunha proba obxectiva (70%). Para o cálculo da 

cualificación total do módulo farase unha media coa nota ponderada 

obtida na sinatura de matemáticas e na de ciencias naturais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
• A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será: 

- Continua: terá en conta a presentación das actividades do curso 

académico anterior e a superación da materia neste curso académico 

(especialmente naqueles contidos que solapan o inclúen materia 

relacionada con Cas do curso anterior). 

- Formativa: fixarase no progreso do proceso de aprendizaxe do 

alumnado. 

- Integradora: atenderá á consecución dos obxectivos establecidos para 

o desenvolvemento das competencias e obxectivos establecidos. 

Criterios de cualificación: 

• A entrega das actividades propostas en tempo e prazo solicitados. 

• A consecución positiva do 80% das actividades solicitadas 

A participación activa nas actividades de seguemento, recuperación... 

realizadas durante o terceiro trimestre. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Empregaranse os mesmos que na materia non pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades 

• Matemáticas: clases online presenciais e actividades de 

desenvolvemento individual sobre operacións matemáticas e 

aplicación das mesmas na vida cotiá, tanto con carácter de repaso, 

reforzo e ampliación. 

• Ciencias naturais: clases online sobre os conceptos que gobernan o 

comportamento da natureza e a saúde, así como resolución de 

cuestións de aplicación de ditos conceptos. Nos casos nos que sexa 

posible, se levarán a cabo experimentos caseiros que creen cuestións 

nos alumnos e fagan máis visuais os conceptos.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste caso concreto, temos confirmado que tódolos alumnos da clase 

teñen un aparato con acceso a internet que lle permite acceder ás 

plataformas e recursos online.  

 

Tendo en conta esta vantaxe, aproveitarase a oportunidade de crear 

un sistema de clases presenciais online, na que poder expoñer e 

explicar tódolos conceptos, especialmente aqueles relativos ós CA de 
matemáticas, nos que a explicación necesita das dimensións visual e 

auditiva simultáneas para fomentar a creación de novas conexións no 

aprendizaxe significativo. Do mesmo xeito, aqueles CA relativos ás 
ciencias naturais tamén se verán beneficiados das clases xa que 

poderemos crear debates, levar a cabo experimentos e mitigar 

curiosidades segundo aparezan. Por último, tralas explicacións online 

(ou ás veces, antes delas para que os alumnos asistan a clase cunha 

reflexión previa feita) se porán exercicios que cunha data de entrega e 

se resolverán as dúbidas relativas na seguinte clase online.  

 

Un dos pilares deste sistema é a flexibilidade, xa que se enviará traballo 

pensado para realizar ao longo de varios días (sempre proporcional ao 

número de horas de clase que terían nese período de tempo), e son 

eles os que teñen o poder de decidir cando entregalo (sempre que sexa 

antes da data de entrega límite). Deste xeito se traballa a 

responsabilidade e autonomía dos alumnos, así como a capacidade de 

xestionalo tempo. 

 

Por último, cabe destacar os grandes beneficios da conectividade 

creada entre alumno e docente de cara a repasar, reforzar e resolver 

dúbidas, xa que os alumnos aprenden a ser autónomos e preguntar 

por dúbidas no momento que xurdan, en lugar de deixar os exercicios 

en branco.  

 

Esta metodoloxía seguirase tanto nas actividades de recuperación, 

reforzo e reforzo como nas de ampliación. As actividades destinadas á 

recuperación soamente estarán destinadas a aqueles alumnos con 
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cualificación negativa na 1ª e 2ª avaliación.  

Materiais e recursos 
Conexión a internet e ordenador. Cisco Webex, plataformas educativas 

online, material audiovisual online, correo electrónico. Libro de texto, 

lápis e bolígrafo, libreta e calculadora. Material de cocina. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado realizarase a través da plataforma 

Google Classroom, así como a través de correo electrónico.  

A comunicación cos pais realizarase a través de correo electrónico. 

Publicidade  https://gecastrosanmiguel.com/ 

https://gecastrosanmiguel.com/

