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1. Obxectivos e competencias imprescindibles
Obxectivos
Competencias
Coñecer e manexar materiais e
T15, T16, X1, X5.
ferramentas.
Relacionar a teoría adquirida coa práctica. T15, T16, EE2.
Abordar con autonomía e creatividade a
T1, T3, T6, T7, X8, EE2, EE3.
resolución de problemas.
Planificar e desenvolver tarefas.
T15, X3, EE3
Expresar e comunicar ideas por
T1, T3, T7, X5.
procedementos gráficos e manuais.
Fomentar a actitude positiva cara ao
T13, X3, EE3.
traballo ben feito.

2. Obxectivos e competencias NON TRABALLADAS
Obxectivos
Valorar a importancia do traballo en
grupo.
Desenvolver actitudes solidarias,
responsables, tolerantes e flexibles.
Desenvolver a habilidade manual e
mental.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
CURSO 2019/2020

Competencias
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T8, X6.
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2. Avaliación e cualificación
Contidos mínimos:
- Elección correcta de materiais e medios necesarios para levar a cabo o
traballo. Utilización correcta de materiais, ferramentas e instrumentos de
medida. 30% (da práctica realizada antes do 13 de marzo)
- Realización axeitada de operacións manuais básicas. Busca de solucións dado
a un problema. 70%
Avaliación

Procedementos:
Todos os exercicios serán entregados por correo electrónico

Instrumentos:
Programas de deseño: Sketchup, CAD...
- 70% a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase antes do
Cualificació 13.3.2020
n final
- Ademáis de todas a entregas o alumnado que vaia á proba de xullo terá que
Proba
facer un examen online na plataforma Moodle.
extraordina
ria de xullo
Contidos mínimos:
- Entregará memoria do exercicio 1 do bastidor e planimetrís da maqueta
realizada no tiro manual (exercicio 2)
Criterios de avaliación:
Abordar con autonomía e creatividade a resolución de problemas.
Alumnado Planificar e desenvolver tarefas.
de materia
pendente Criterios de cualificación:
Expresar e comunicar ideas por procedementos gráficos e manuais.
Fomentar a actitude positiva cara ao traballo ben feito.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- O 70% é a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase
antes do 13.3.2020 coas competencias que se detallan nos obxectivos
descritos anteriormente.
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2. Avaliación e cualificación
Contidos mínimos:
- Elección correcta de materiais e medios necesarios para levar a cabo o
traballo. Utilización correcta de materiais, ferramentas e instrumentos de
medida. 30% (da práctica realizada antes do 13 de marzo)
- Realización axeitada de operacións manuais básicas. Busca de solucións dado
a un problema. 70%
Avaliación

Procedementos:
Todos os exercicios serán entregados por correo electrónico

Instrumentos:
Programas de deseño: Sketchup, CAD...
- 70% a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase antes do
Cualificació 13.3.2020
n final
- Ademáis de todas a entregas o alumnado que vaia á proba de xullo terá que
Proba
facer un examen online na plataforma Moodle.
extraordina
ria de xullo
Contidos mínimos:
- Entregará memoria do exercicio 1 do bastidor e planimetrís da maqueta
realizada no tiro manual (exercicio 2)
Criterios de avaliación:
Abordar con autonomía e creatividade a resolución de problemas.
Alumnado Planificar e desenvolver tarefas.
de materia
pendente Criterios de cualificación:
Expresar e comunicar ideas por procedementos gráficos e manuais.
Fomentar a actitude positiva cara ao traballo ben feito.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- O 70% é a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase
antes do 13.3.2020 coas competencias que se detallan nos obxectivos
descritos anteriormente.
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2. Avaliación e cualificación
Contidos mínimos:
- Elección correcta de materiais e medios necesarios para levar a cabo o
traballo. Utilización correcta de materiais, ferramentas e instrumentos de
medida. 30% (da práctica realizada antes do 13 de marzo)
- Realización axeitada de operacións manuais básicas. Busca de solucións dado
a un problema. 70%
Avaliación

Procedementos:
Todos os exercicios serán entregados por correo electrónico

Instrumentos:
Programas de deseño: Sketchup, CAD...
- 70% a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase antes do
Cualificació 13.3.2020
n final
- Ademáis de todas a entregas o alumnado que vaia á proba de xullo terá que
Proba
facer un examen online na plataforma Moodle.
extraordina
ria de xullo
Contidos mínimos:
- Entregará memoria do exercicio 1 do bastidor e planimetrís da maqueta
realizada no tiro manual (exercicio 2)
Criterios de avaliación:
Abordar con autonomía e creatividade a resolución de problemas.
Alumnado Planificar e desenvolver tarefas.
de materia
pendente Criterios de cualificación:
Expresar e comunicar ideas por procedementos gráficos e manuais.
Fomentar a actitude positiva cara ao traballo ben feito.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
- O 70% é a entrega das actividades propostas e 30% do que se fixo en clase
antes do 13.3.2020 coas competencias que se detallan nos obxectivos
descritos anteriormente.
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3. Metodoloxía e actividades do 2º cuadrimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)
CARPINTARÍA EN MADEIRA:
MÓDULO 1
Deseño de bastidores en madeira e forrados de lenzo, madeira,
cartón ou outro material tratable con pintura, atendendo ao seu
posterior ensamble entre eles e a súa correspondente/s escuadra/s
ou medio de suxeición. Individualmente.

Contidos mínimos

CARPINTARÍA EN MADEIRA:
MÓDULO 2
Os alumnos realizarán a planimetría dunha maqueta a escala cun
sistema de maquinaria escénica superior.

GLOSARIO (traballo do curso)
Realizarase un traballo ao longo de todo o curso a modo de
memoria que será unha compilación de todo o realizado durante o
curso, a aportación de experiencias persoais, investigacións
relacionadas coa materia impartida e a documentación gráfica das
actividades prácticas realizadas tanto en horas lectivas como en
horas non lectivas.

Actividades

- As dúas entregas de deseños ideais dos contidos descritos máis arriba
e a entrega do glosario.
- Realización dos cuestionarios subidos á plataforma Moodle.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

- Titorización a través de email e teléfono

Materiais e recursos

- Ordenador, conexión a internet
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4. Información e publicidade
Información ao
alumnado
Publicidade

A programación será enviada por email e publicada no curso da
materia da plataforma Moodle.
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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