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1. DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

1.1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

O Departamento de Tecnoloxía está constituído polos profesores:  
◦ D. Juan José García Mato, xefe de departamento.

1.2. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS.

Materia Curso Grupos
h/

semana
Subtotal

(h/semana)
Profesor

Tecnoloxías 2º ESO 2 3 6 Juan J. García

Tecnoloxías 3ºESO 2 2 4 Juan J. García

Tecnoloxía 4ºESO 1 3 3 Juan J. García

Reforzo
Matemáticas

2º ESO 1 1 1 Juan J. García

Total horas do departamento 14

1.3. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A tecnoloxía desenvolve un papel  fundamental  na sociedade actual,  porque proporciona un conxunto de
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a
tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre  os  dispositivos
tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son
propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa.  Na resolución de problemas tecnolóxicos
conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que
son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da
tecnoloxía  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a  necesidade  de
construír  unha  sociedade  sustentable,  formada  por  unha cidadanía  crítica  con respecto  ao  que  acontece
arredor dela.
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2.TECNOLOXÍA 2º ESO
2.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO DE CONSECUCIÓN, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:
◦ Comunicación lingüística (CCL)
◦ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
◦ Competencia dixital (CD)
◦ Aprender a aprender (CAA)
◦ Competencias sociais e cívicas (CSC)
◦ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
◦ Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Para os bloques temáticos a impartir temos na seguinte táboa a relación entre obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe, grao de consecución, criterios de 
avaliación, competencias clave, elementos transversais e instrumentos de avaliación:

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 a
 b
 f
 g
 h
 l

 B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico.
A tecnoloxía como 
resposta ás
necesidades humanas.

 B1.2. Deseño de 
prototipos ou
maquetas para resolver 
problemas
técnicos.

 TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que
dá solución a un problema 
técnico
sinxelo, mediante o proceso de 
resolución
de problemas tecnolóxicos.

Obtén unha 
cualificación 
positiva nos 
proxectos 
técnicos 
realizados.

 B1.1. Identificar e describir 
as etapas
necesarias para a creación dun
produto tecnolóxico desde o 
seu
deseño ata a súa 
comercialización.

  CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCEC

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

Deseño dun prototipo 
que dea solución a un 
problema formulado.

 a
 b
 c
 d
 e

 B1.3. Planificación e 
construción de
prototipos ou maquetas 
mediante o
uso responsable de 

 TEB1.2.1. Elabora a 
documentación
necesaria para a planificación 
da
construción do prototipo.

Obtén unha 
valoración 
positiva do seu 
traballo e da súa 
evolución na 

 B1.2. Realizar as 
operacións técnicas
previstas nun plan de traballo
utilizando os recursos 
materiais e

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Construción dun 
prototipo a partir do 
deseño realizado e da 
documentación técnica 
elaborada.
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 f
 g
 h
 m
 o

materiais, ferramentas
e técnicas axeitadas.

 B1.4. Traballo en 
equipo. Distribución
de tarefas e 
responsabilidades.
Seguridade no contorno de
traballo.

 B1.5. Documentación 
técnica. Normalización

 TEB 1.2.2. Constrúe un 
prototipo
que dá solución a un problema 
técnico
sinxelo, mediante o proceso de
resolución de problemas 
tecnolóxicos.

 TEB 1.2.3. Traballa en 
equipo de
xeito responsable e 
respectuoso.

realización de 
proxectos e 
prácticas.

organizativos con criterios de 
economía, seguridade e 
respecto polo
ambiente.

 CSC • Observación directa 
diaria do alumnado na 
realización de 
proxectos e prácticas 
para realizar un 
seguimento da súa 
evolución como 
membro dun grupo e 
do grupo mesmo.

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 b
 f
 h
 o

 B3.1. Materiais 
utilizados na construción
de obxectos tecnolóxicos.

 B3.2. Propiedades dos 
materiais técnicos.

 TEB3.1.1. Describe as 
características
propias dos materiais de uso
Técnico.

 TEB3.1.2. Identifica tipos 
de materiais
con que están fabricados 
obxectos
técnicos cotiás.

Describe as 
características 
propias dos 
materiais de uso 
técnico máis 
comúns.

B3.1. Analizar as propiedades 
dos
materiais utilizados na 
construción
de obxectos tecnolóxicos.

 CCL
 CMCCT
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Elaboración  e 
exposición de traballos
monográficos de 
investigación.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 b
 e
 f
 g
 m

 B3.3. Técnicas de 
traballo cos materiais
para a fabricación dos 
obxectos
técnicos. Ferramentas do 
taller.

 B3.4. Normas de 
seguridade e
saúde no taller

 TEB3.2.1. Identifica e 
manipula con
seguridade as ferramentas do 
taller
en operacións básicas de 
conformación
dos materiais de uso técnico.

 TEB3.2.2. Elabora un plan 
de traballo no taller con 
especial atención ás normas de 
seguridade e saúde

Manipula 
correctamente 
ferramentas no 
traballo cos 
materias 
técnicos máis 
comúns.

 B3.2. Manipular e 
mecanizar materiais
convencionais asociando a 
documentación
técnica ao proceso de
produción dun obxecto, 
respectando
as súas características e 
empregando
técnicas e ferramentas 
adecuadas,
con especial atención ás
normas de seguridade e saúde.

 CMCCT
 CAA
 CSC
 CSIEE

- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Observación directa 
diaria do alumnado na 
realización de 
proxectos e prácticas 
para realizar un 
seguimento da súa 
evolución como 
membro dun grupo e 
do grupo mesmo.
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BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 b
 f
 h
 o

 B4.1. Estruturas: 
elementos, tipos e
funcións.

 B4.2. Esforzos básicos 
aos que
están sometidas as 
estruturas.

 TEB4.1.1. Describe 
audiovisual ou
dixital, as características 
propias
que configuran os tipos de 
estruturas,
apoiándose en información 
escrita.

 TEB4.1.2. Identifica os 
esforzos
característicos e a súa 
transmisión
nos elementos que configuran a
estrutura.

Identifica 
correctamente as
principais 
estruturas e os 
esforzos básicos 
nelas.

 B4.1. Analizar e describir 
os esforzos
aos que están sometidas as 
estruturas,
experimentando en prototipos.

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Observación directa 
diaria do alumnado na 
realización de 
proxectos para realizar 
un seguimento da súa 
evolución como 
membro dun grupo e 
do grupo mesmo.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 b
 f
 g
 h
 o

.

 B4.3. Mecanismos de 
transmisión e
transformación do 
movemento en
máquinas e sistemas.

 B4.4. Relación de 
transmisión.

 B4.5. Simuladores de 
sistemas
mecánicos.

 TEB4.2.1. Describe, 
mediante información
escrita e gráfica, como
transforman e transmiten o 
movemento
distintos mecanismos.

 TEB4.2.2. Calcula a 
relación de
transmisión de elementos 
mecánicos
como as poleas e as 
engrenaxes.

 TEB4.2.3. Explica a función
dos
elementos que configuran unha
máquina ou un sistema desde o
punto de vista estrutural e 
mecánico.

 TEB4.2.4. Simula mediante 
software

- Describe 
correctamente os
mecanismos 
maís sinxelos.
- Fai cálculos 
sinxelos de 
forma correcta 
sobre os 
mecanismos.

 B4.2. Identificar operadores
mecánicos
de transformación e 
transmisión
de movementos en máquinas e
sistemas e empregalos para 
deseñar
e montar sistemas mecánicos

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

• Utilización de 
software específico.

• Montaxe de 
mecanismos básicos.

6



Programación didáctica do Departamento de Tecnoloxía 

específico e mediante 
simboloxía
normalizada sistemas 
mecánicos.

 TEB4.2.5. Deseña e monta 
sistemas
mecánicos que cumpran unha
función determinada.

 b
 e
 f
 g

 B4.6. Circuítos 
eléctricos: compoñentes
básicos, funcionamento e
simboloxía.

 TEB4.3.1. Deseña e monta 
circuítos
eléctricos básicos empregando
lámpadas, zumbadores, 
motores,
baterías e conectores.

 TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos
básicos, utilizando software 
específico
e simboloxía adecuada, e
experimenta cos elementos que 
o
configuran.

• - Interpreta 
correctamente 
circuitos 
eléctricos 
sinxelos.

• - Fai cálculos 
sinxelos de 
forma correcta 
sobre os 
circuitos 
eléctricos.

 B4.3. Deseñar e simular 
circuítos
eléctricos con simboloxía 
adecuada
e montalos con operadores 
elementais.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE
 CD

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

• Montaxe e 
interpretación de 
circuitos eléctricos 
sinxelos.

2.2. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
Actividades • Exercicios (cuestións e problemas) de repaso, ampliación e reforzo, relacionadas co temario dado ata o momento da

suspensión das clases, fundamentalmente sobre “Os mecanismos”.
• Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, incidindo fundamentalmente no tema da “Electricidade”, que se

volverá a ver e ampliar en 3º curso.

Metodoloxía • Se lle indicarán aos alumnos páxinas web onde poden profundizar no tema que se estaba a impartir antes da suspensión
das clases.

• Na aula virtual do colexio se lle pondrán actividades de repaso, reforzo, ampliación e recuperación.
• Poderán consultar todas as dúbidas que teñan por email, que tamén usarán para enviar as tarefas pedidas
• Para os alumnos que non estén conectados se lle enviarán as actividades ao email do colexio ou ao grupo de Whattsapp

creado a tal fin, e a dirección o distribuirá ao alumnado a través dos servizos do Concello de Cerceda, que se encargan

7
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de levarllos ás súas casas.

Materias e recursos • Páxinas web, email do profesor, aula virtual do colexio, boletíns de exercicios.

2.3. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
Avaliación • Valorarase  o interese  do alumnado na  materia,  a  súa  disposición  a  facer  os  exercicios  e  actividades,  a  consultar

dúbidas.
• Valorarase o feito de enviar resoltos os exercicios, e no caso de que non estén ben feitos e aclaradas e dúbidas volver a

facelos.
• Valorarase positivamente aquel alumnado, que tendo aprobadas as avaliacións, realicen todas as tarefas

Cualificación final • O criterio  xeral  é  que aqueles  alumnos que teñan as  2 primeiras  avaliacións  aprobadas,  xa  aprobaron a  materia,
segundo as instruccións da Consellería. Faremos a media das 2 avaliacións e todo o que fagan ben na 3ª avaliación será
para subir a nota media.

• Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa, se realizan as actividades de reforzo, recuperación, ampliación e
repaso, tamén aprobarán a materia.

• Aqueles alumnos, que teñan algunha avaliación suspensa e que non realicen as actividades aínda que xa se contactara
con eles, suspenderán a materia.

Probas de setembro • Se realizará unha proba, sobre o temario impartido ata o momento da suspensión das clases, que é o que aparece no
apartado 2.1 desta programación.

Materias pendentes • En 2º ESO non pode haber alumnos pendentes, porque a materia de Tecnoloxía non se imparte en 1º ESO.

2.4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
• O alumnado será informado a través da aula virtual do colexio, na sección de Tecnoloxía ESO, na que pode entrar sen empregar ningunha

clave, simplemente entra como CONVIDADO. 
• Na páxina web do colexio tamén aparecen os emails do profesorado para que se podan poñer en contacto, e no caso de non ter Internet, se

poden comunicar vía telefónica coa dirección, que xa se comunicará co profesor para poder atender ao alumnado.
• Esta programación se terá que publicar na páxina web do colexio.

8
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3. TECNOLOXÍA 3º ESO
3.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO DE CONSECUCIÓN, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:
◦ Comunicación lingüística (CCL)
◦ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
◦ Competencia dixital (CD)
◦ Aprender a aprender (CAA)
◦ Competencias sociais e cívicas (CSC)
◦ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
◦ Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Para os bloques temáticos a impartir temos na seguinte táboa a relación entre obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe, grao de consecución, criterios de 
avaliación, competencias clave, elementos transversais e instrumentos de avaliación:

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 a
 b
 f
 g
 h
 l

 B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico.
A tecnoloxía como 
resposta ás
necesidades humanas.

 B1.2. Deseño de 
prototipos ou
maquetas para resolver 
problemas
técnicos.

 TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que
dá solución a un problema 
técnico
sinxelo, mediante o proceso de 
resolución
de problemas tecnolóxicos.

Obtén unha 
cualificación 
positiva nos 
proxectos 
técnicos 
realizados.

 B1.1. Identificar e describir 
as etapas
necesarias para a creación dun
produto tecnolóxico desde o 
seu
deseño ata a súa 
comercialización.

  CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCEC

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

Deseño dun prototipo 
que dea solución a un 
problema formulado.

 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g

 B1.3. Planificación e 
construción de
prototipos ou maquetas 
mediante o
uso responsable de 
materiais, ferramentas
e técnicas axeitadas.

 TEB1.2.1. Elabora a 
documentación
necesaria para a planificación 
da
construción do prototipo.

 TEB 1.2.2. Constrúe un 
prototipo

Obtén unha 
valoración 
positiva do seu 
traballo e da súa 
evolución na 
realización de 
proxectos e 

 B1.2. Realizar as 
operacións técnicas
previstas nun plan de traballo
utilizando os recursos 
materiais e
organizativos con criterios de 
economía, seguridade e 

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE
 CSC

- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Construción dun 
prototipo a partir do 
deseño realizado e da 
documentación técnica 
elaborada.

• Observación directa 

9
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 h
 m
 o

 B1.4. Traballo en 
equipo. Distribución
de tarefas e 
responsabilidades.
Seguridade no contorno de
traballo.

 B1.5. Documentación 
técnica. Normalización

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

 TEB 1.2.3. Traballa en 
equipo de
xeito responsable e 
respectuoso.

prácticas. respecto polo
ambiente.

diaria do alumnado na 
realización de 
proxectos e prácticas 
para realizar un 
seguimento da súa 
evolución como 
membro dun grupo e 
do grupo mesmo.

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 b
 f
 h
 o

 B3.1. Materiais 
utilizados na construción
de obxectos tecnolóxicos.

 B3.2. Propiedades dos 
materiais técnicos.

 TEB3.1.1. Describe as 
características
propias dos materiais de uso
Técnico.

 TEB3.1.2. Identifica as 
técnicas de identificación das 
propiedades dos  materiais de 
uso técnico.

Describe e 
identifica as 
características 
propias dos 
materiais de uso 
técnico máis 
comúns.

B3.1. Analizar as propiedades 
dos
materiais utilizados na 
construción
de obxectos tecnolóxicos.

 CCL
 CMCCT
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Elaboración  e 
exposición de traballos
monográficos de 
investigación.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 b
 f
 g
 h
 o

 B4.3. Mecanismos de 
transmisión e
transformación do 
movemento en
máquinas e sistemas.

 B4.4. Relación de 
transmisión.

 TEB4.2.1. Describe, 
mediante información
escrita e gráfica, como
transforman e transmiten o 
movemento
distintos mecanismos.

 TEB4.2.2. Calcula a 
relación de
transmisión de elementos 
mecánicos
como as poleas e as 
engrenaxes.

- Describe 
correctamente os
mecanismos 
maís sinxelos.
- Fai cálculos 
sinxelos de 
forma correcta 
sobre os 
mecanismos.

 B4.2. Identificar operadores
mecánicos
de transformación e 
transmisión
de movementos en máquinas e
sistemas e empregalos para 
deseñar e montar sistemas 
mecánicos

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

• Montaxe de 
mecanismos básicos.
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 TEB4.2.3. Explica a función
dos
elementos que configuran unha
máquina ou un sistema desde o
punto de vista mecánico.

 b
 f
 h
 o

B4.1.Efectos da 
corrente eléctrica. Lei de 
Joule.

TEB4.1.1.Explica os 
principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión.

Explica a 
transformación 
da enerxía 
eléctrica noutras 
formas de 
enerxía.

B4.1. Relacionar os 
efectos da enerxía eléctrica e a 
súa capacidade de conversión 
noutras manifestacións 
enerxéticas.

 CCL
 CMCCT

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

Realización de mapas 
que representen a 
conversión de enerxía 
eléctrica noutras 
formas de enerxía.

 b
 f

 B4.2. Circuito eléctrico:
magnitudes eléctricas, 
elementos, funcionamiento
e simboloxía. Lei de Ohm

 B4.3. Instrumentos de 
medida das magnitudes 
eléctricas básicas.

 TEB4.2.1. Utiliza os 
instrumentos de medida para 
coñecer as magnitudes 
eléctricas de circuitos básicos.

 TEB4.2.2. Calcula as 
magnitudes eléctricas básicas 
en circuitos eléctricos sinxelos.

Utiliza un 
polímetro para 
determinar 
valores de 
resistencias e 
tensións en 
circuítos 
básicos.

• Calcula as 
magnitudes 
eléctricas 
básicas en 
circuítos serie e 
circuítos 
sinxelos.

B4.2. Experimentar con 
instrumentos de medida e 
obter as magnitudes eléctricas 
básicas.

 CMCCT
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

- Realización de 
prácticas de medida de 
magnitudes eléctricas 
empregando un 
polímetro.

• Realización de 
probas escritas.

• Realización de 
exercicios na aula.

 b
 f
 g

 B4.4. Deseño, 
simulación e montaxe de 
circuitos eléctricos e 
electrónicos básicos.

 TEB4.3.1. Deseña e monta 
circuitos eléctricos e 
electrónico empregando 
compoñentes básicos.

 TEB4.3.2. Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando 
software específico e 
simboloxía adecuada, e 
experimenta cos elementos que 
o configuran.

- Deseña e 
monta 
correctamente 
circuítos 
eléctricos e 
electrónicos 
básicos.

• Deseña 
circuítos 
eléctricos 
básicos 

B4.3. Deseñar e simular 
circuitos con simboloxía 
adecuada e montar circuitos 
con operadores elementais.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Realización de 
prácticas de montaxe 
de circuítos sobre unha
protoboard.

• Realización dun 
proxecto que incorpore
circuítos eléctricos.

• 
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empregando 
simuladores e a 
simboloxía 
normalizada.

 b
 e
 f
 g

B4.5. Sistemas de 
control por computador. 
Elementos básicos de 
programación

 TEB4.4.1. Elabora un 
programa informático que 
xestione o funcionamento dun 
sistema de control.

 Elabora un 
programa 
informático 
que permite 
o control do 
acendido e 
apagado dun
conxunto de 
LED.

B4.4. Deseñar, 
montar e programar un 
sistema de control 
sinxelo.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Actitude emprendedora.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

• Realización de 
programas 
informáticos para o 
control de dispositivos.
- Prácticas de control 
de dispositivos a través
de equipos 
informáticos. 
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3.2. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
Actividades • Exercicios (cuestións e problemas) de repaso, ampliación e reforzo, relacionadas co temario dado ata o momento da

suspensión das clases, fundamentalmente sobre “Os mecanismos”.
• Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, incidindo fundamentalmente no tema da “Electricidade”.

Metodoloxía • Se lle indicarán aos alumnos páxinas web onde poden profundizar no tema que se estaba a impartir antes da suspensión
das clases.

• Na aula virtual do colexio se lle pondrán actividades de repaso, reforzo, ampliación e recuperación.
• Poderán consultar todas as dúbidas que teñan por email, que tamén usarán para enviar as tarefas pedidas
• Para os alumnos que non estén conectados se lle enviarán as actividades ao email do colexio ou ao grupo de Whattsapp

creado a tal fin, e a dirección o distribuirá ao alumnado a través dos servizos do Concello de Cerceda, que se encargan
de levarllos ás súas casas.

Materias e recursos • Páxinas web, email do profesor, aula virtual do colexio, boletíns de exercicios.

3.3. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
Avaliación • Valorarase  o interese  do alumnado na  materia,  a  súa  disposición  a  facer  os  exercicios  e  actividades,  a  consultar

dúbidas.
• Valorarase o feito de enviar resoltos os exercicios, e no caso de que non estén ben feitos e aclaradas e dúbidas volver a

facelos.
• Valorarase positivamente aquel alumnado, que tendo aprobadas as avaliacións, realicen todas as tarefas

Cualificación final • O criterio  xeral  é  que aqueles  alumnos que teñan as  2 primeiras  avaliacións  aprobadas,  xa  aprobaron a  materia,
segundo as instruccións da Consellería. Faremos a media das 2 avaliacións e todo o que fagan ben na 3ª avaliación será
para subir a nota media.

• Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa, se realizan as actividades de reforzo, recuperación, ampliación e
repaso, tamén aprobarán a materia.

• Aqueles alumnos, que teñan algunha avaliación suspensa e que non realicen as actividades aínda que xa se contactara
con eles, suspenderán a materia.

Probas de setembro • Se realizará unha proba, sobre o temario impartido ata o momento da suspensión das clases, que é o que aparece no
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apartado 3.1 desta programación.

Materias pendentes • Non hai ningún alumno con Tecnoloxía pendente de 2º ESO.

3.4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
• O alumnado será informado a través da aula virtual do colexio, na sección de Tecnoloxía ESO, na que pode entrar sen empregar ningunha

clave, simplemente entra como CONVIDADO. 
• Na páxina web do colexio tamén aparecen os emails do profesorado para que se podan poñer en contacto, e no caso de non ter Internet, se

poden comunicar vía telefónica coa dirección, que xa se comunicará co profesor para poder atender ao alumnado.
• Esta programación se terá que publicar na páxina web do colexio.
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4. TECNOLOXÍA 4º ESO
4.1. OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, GRAO DE CONSECUCIÓN, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS TRANSVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:
◦ Comunicación lingüística (CCL)
◦ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
◦ Competencia dixital (CD)
◦ Aprender a aprender (CAA)
◦ Competencias sociais e cívicas (CSC)
◦ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
◦ Conciencia e expresións culturais (CCEC).
Para os bloques temáticos a impartir temos na seguinte táboa a relación entre obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe, grao de consecución, criterios de 
avaliación, competencias clave, elementos transversais e instrumentos de avaliación:

BLOQUE 2. INSTALACIÓNS EN VIVENDAS
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 f
 g

 B2.1. Instalacións 
características:
eléctrica, de auga sanitaria 
e de
saneamento.

 B2.2. Outras 
instalacións: calefacción,
gas, aire acondicionado e
domótica.

 TEB2.1.1. Diferencia as 
instalacións
típicas nunha vivenda.

 TEB2.1.2. Describe os 
elementos
que compoñen as instalacións 
dunha
vivenda.

Describe 
correctamente os
elementos
das instalacións 
dunha
vivenda.

 B2.1. Describir os 
elementos que
compoñen as instalacións 
dunha vivenda
e as normas que regulan o seu
deseño e a súa utilización.

 CMCCT
 CAA

 CCL
 CMCCT

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 b
 e
 f
 g

 B2.3. Normativa, 
simboloxía, análise
e montaxe de instalacións 
básicas.

 B2.4. Aforro enerxético
nunha vivenda. 
Arquitectura bioclimática.

 TEB2.2.1. Interpreta e 
manexa
simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, 
subministración
de auga e saneamento, aire 
acondicionado
e gas.

- Interpreta 
correctamente os
símbolos das 
instalacións da 
vivenda.
- Uso correcto 
de software 
sobre unha 

 B2.2. Realizar deseños 
sinxelos empregando
a simboloxía axeitada.

 CMCCT
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

• Uso de software 
sobre instalacións na 
vivienda
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 TEB2.2.2. Deseña con 
axuda de
software unha instalacións para
unha vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética.

instalación na 
vivenda.

 CMCC
 CD
 CSC
 CSIEE

 b
 g
 f
 m

.

 B2.3. Normativa, 
simboloxía, análise
e montaxe de instalacións 
básicas.

 B2.4. Aforro enerxético
nunha vivenda. 
Arquitectura bioclimática.

 TEB2.3.1. Realiza montaxes
sinxelos e experimenta e 
analiza o seu funcionamento.

Realiza 
correctamente 
montaxes 
sinxelos.

 B2.3. Experimentar coa 
montaxe de
circuítos básicos e valorar as 
condicións
que contribúen ao aforro 
enerxético

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Montaxe de 
instalacións básicas.

 a
 g
 h
 m

 B2.4. Aforro enerxético
nunha vivenda. 
Arquitectura bioclimática.

 TEB2.4.1. Propón medidas 
de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.

Adquire 
conciencia sobra
a importancia de
reducir o 
consumo 
enerxético.

 B2.4. Avaliar a 
contribución da arquitectura
da vivenda, das súas 
instalacións
e dos hábitos de consumo ao
aforro enerxético.

 CAA
 CSC
 CSIEE

- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

BLOQUE 3. ELECTRÓNICA
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 f
 g
 h
 o

 B3.1. Electrónica 
analóxica.

 B3.2. Compoñentes 
básicos.

 B3.3. Simboloxía e 
análise de circuítos
elementais.

 TEB3.1.1. Describe o 
funcionamento
dun circuíto electrónico 
formado
por compoñentes elementais.

 TEB3.1.2. Explica as 
características
e as funcións de compoñentes
básicos: resistor, condensador, 
díodo
e transistor.

Coñece os 
compoñentes 
básicos dos 
circuitos e 
entende o seu 
funcionamento.

 B3.1. Analizar e describir o 
funcionamento
e a aplicación dun circuíto
electrónico e os seus 
compoñentes
elementais.

 CCL
 CMCCT

 CCL
 CMCCT

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 e
 f

 B3.3. Simboloxía e 
análise de circuítos
elementais.

 B3.4. Uso de 

 TEB3.2.1. Emprega 
simuladores
para o deseño e a análise de 
circuítos

• Uso correcto 
de simuladores 
eléctricos e  

 B3.2. Empregar 
simuladores que
faciliten o deseño e permitan a 
práctica

 CD
 CMCCT
 CAA
 CSIEE

- Comunicación audiovisual e 
TIC.

• Uso de simuladores 
eléctricos e 
electrónicos.
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simuladores para
analizar o comportamento 
dos circuítos
electrónicos.

analóxicos básicos, utilizando
simboloxía axeitada.

electrónicos. coa simboloxía normalizada.

 b
 f
 g

 B3.5. Montaxe de 
circuítos sinxelos.

 TEB3.3.1. Realiza a 
montaxe de
circuítos electrónicos básicos 
deseñados
previamente.

Montaxe 
correcto dos 
circuitos.

 B3.3. Experimentar coa 
montaxe de
circuítos elementais e aplicalos
no
proceso tecnolóxico

 CMCCT - Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

• Montaxe de circuitos
electrónicos sinxelos.

 f
 g

 B3.6. Electrónica 
dixital.

 B3.7. Aplicación da 
álxebra de
Boole a problemas 
tecnolóxicos
básicos.

 TEB3.4.1. Realiza 
operacións lóxicas
empregando a álxebra de 
Boole.

 TEB3.4.2. Relaciona 
formulacións lóxicas con 
procesos técnicos.

Comprende a 
alxebra de Boole
e formulacións 
lóxicas sinxelos.

 B3.4. Realizar operacións 
lóxicas
empregando a álxebra de 
Boole na
resolución de problemas 
tecnolóxicos
sinxelos.

 CMCCT

 CMCCT
 CSIEE
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 f 
 g  

B3.8. Portas lóxicas. TEB3.5.1. Resolve mediante 
portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

Resolve 
correctamente 
problemas 
sinxelos 
mediante portas 
lóxicas.

B3.5. Resolver mediante 
portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

CMCCT - Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

BLOQUE 4. CONTROL E ROBÓTICA
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 f
 g

 B4.1. Sistemas 
automáticos; compoñentes
característicos de 
dispositivos
de control.

 TEB4.1.1. Describe os 
compoñentes dos sistemas 
automáticos.

 TEB4.1.2. Analiza o 
funcionamento de 
automatismos en dispositivos 
técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto 
e pechado.

Describe 
correctamente os
compoñentes 
dos sistemas 
automáticos e 
analiza o seu 
funcionamento. 

 B4.1. Analizar sistemas 
automáticos
e describir os seus 
compoñentes

 CCL
 CMCCT

 CMCCT
 CAA

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 f  B4.2. Deseño e    TEB4.2.1. Representa e  Monta  B4.2. Montar automatismos  CMCCT - Comprensión lectora. Montaxe de 
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 g construción de
robots.

 B4.3. Graos de 
liberdade.

 B4.4. Características 
técnicas.

monta automatismos sinxelos. correctamente 
automatismos 
sinxelos.

sinxelos.  CAA - Educación en valores.
-Actitude emprendedora.

automismos sinxelos.

 e
 g

 B4.5. O computador 
como elemento
de programación e control.

 B4.6. Linguaxes 
básicas de programación.

 B4.7. Aplicación de 
tarxetas controladoras
na experimentación con
prototipos deseñados.

 TEB4.3.1. Desenvolve un 
programa para controlar un 
sistema automático ou un robot
que funcione de forma 
autónoma en función da 
realimentación que recibe do 
contorno.

Manexo correcto
de programas 
informáticos 
relacionados cos
sistemas de 
control.

 B4.3. Desenvolver un 
programa para
controlar un sistema 
automático ou
un robot e o seu 
funcionamento de
forma autónoma.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

Deseño de programas 
para controlar un 
sistema automático.

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA
Obxectivos Contidos Estándares de aprendizaxe Grao de 

consecución
Criterios de avaliación Competencias

clave
Elementos transversais Instrumentos de 

avaliación

 f
 h


 B5.1. Análise de 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos.

 B5.2. Compoñentes.

 TEB5.1.1. Describe as 
principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática.

Describe as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática.

 B5.1. Coñecer as principais 
aplicacións
das tecnoloxías hidráulica e
pneumática.

 CCL
 CMCCT

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 f
 h

 B5.3. Principios físicos 
de funcionamento.

 TEB5.2.1. Identifica e 
describe as
características e o 
funcionamento
deste tipo de sistemas.

Coñece o 
funcionamento 
básico desta 
tecnoloxía.

 B5.2. Identificar e describir 
as características e o 
funcionamento deste tipo de 
sistemas.

 CCL
 CMCCT

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 f  B5.4. Simboloxía  TEB5.3.1. Emprega a 
simboloxía e a nomenclatura 
para representar circuítos que 
resolvan un problema
tecnolóxico.

Coñece a 
simboloxía para 
representar este 
tipo de circuítos.

 B5.3. Coñecer e manexar 
con soltura a simboloxía 
necesaria para representar
circuítos.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 e  B5.5. Uso de   TEB5.4.1. Realiza montaxes Realiza  B5.4. Experimentar con   CMCCT - Comprensión lectora. Realización de 
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 g simuladores no deseño
de circuítos básicos.

 B5.6. Aplicación en 
sistemas industriais.

de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con
compoñentes reais ou mediante
simulación.

correctamente 
montaxes 
sinxelos deste 
tipo de circuitos.

dispositivos pneumáticos ou 
simuladores informáticos.

 CD
 CAA
 CSIEE

- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
-Actitude emprendedora.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

prácticas sinxelas de 
hidráulica ou 
pneumática.

 l
 n

 B6.2. Análise da 
evolución de obxectos
técnicos e tecnolóxicos. 
Importancia
da normalización nos
produtos industriais.

 TEB6.2.1. Analiza obxectos 
técnicos
e a súa relación co contorno,
interpretando a súa función 
histórica
e a evolución tecnolóxica.

Analiza 
obxectos 
técnicos
interpretando a 
súa función e 
evolución 
histórica

 B6.2. Analizar obxectos 
técnicos e
tecnolóxicos mediante a 
análise de
obxectos.

 CMCCT
 CAA
 CSC
 CCEC

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.

 a
 f
 l
 n

 B6.3. Aproveitamento 
de materias primas e 
recursos naturais.

 B6.4. Adquisición de 
hábitos que
potencien o 
desenvolvemento 
sustentable.

 TEB6.3.1. Elabora xuízos 
de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico
a partir da análise de obxectos,
relacionado inventos e 
descubertas co contexto en que 
se desenvolven.

 TEB6.3.2. Interpreta as 
modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada 
período histórico, axudándose 
de documentación escrita e 
dixital.

 Interpreta as 
modificacións 
tecnolóxicas, 
económicas e 
sociais en cada 
período 
histórico.

 B6.3. Valorar a repercusión 
da tecnoloxía no día a día.

 CSC
 CCEC

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CCEC

- Comprensión lectora.
- Expresión oral e escrita.
- Educación en valores.
- Comunicación audiovisual e 
TIC.

• Realización de 
exercicios na aula. e 
probas escritas.
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4.2. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
Actividades • Exercicios (cuestións e problemas) de repaso, ampliación e reforzo, relacionadas co temario dado ata o momento da

suspensión das clases, fundamentalmente sobre “Instalacións na vivenda”.
• Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación, incidindo fundamentalmente no tema da “Electrónica”.

Metodoloxía • Se lle indicarán aos alumnos páxinas web onde poden profundizar no tema que se estaba a impartir antes da suspensión
das clases.

• Na aula virtual do colexio se lle pondrán actividades de repaso, reforzo, ampliación e recuperación.
• Poderán consultar todas as dúbidas que teñan por email, que tamén usarán para enviar as tarefas pedidas
• Para os alumnos que non estén conectados se lle enviarán as actividades ao email do colexio ou ao grupo de Whattsapp

creado a tal fin, e a dirección o distribuirá ao alumnado a través dos servizos do Concello de Cerceda, que se encargan
de levarllos ás súas casas.

Materias e recursos • Páxinas web, email do profesor, aula virtual do colexio, boletíns de exercicios.

4.3. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
Avaliación • Valorarase  o interese  do alumnado na  materia,  a  súa  disposición  a  facer  os  exercicios  e  actividades,  a  consultar

dúbidas.
• Valorarase o feito de enviar resoltos os exercicios, e no caso de que non estén ben feitos e aclaradas e dúbidas volver a

facelos.
• Valorarase positivamente aquel alumnado, que tendo aprobadas as avaliacións, realicen todas as tarefas

Cualificación final • O criterio  xeral  é  que aqueles  alumnos que teñan as  2 primeiras  avaliacións  aprobadas,  xa  aprobaron a  materia,
segundo as instruccións da Consellería. Faremos a media das 2 avaliacións e todo o que fagan ben na 3ª avaliación será
para subir a nota media.

• Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa, se realizan as actividades de reforzo, recuperación, ampliación e
repaso, tamén aprobarán a materia.

• Aqueles alumnos, que teñan algunha avaliación suspensa e que non realicen as actividades aínda que xa se contactara
con eles, suspenderán a materia.

Probas de setembro • Se realizará unha proba, sobre o temario impartido ata o momento da suspensión das clases, que é o que aparece no
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apartado 4.1 desta programación.

Materias pendentes • Non hai ningún alumno con Tecnoloxía pendente de 3º ESO.

4.4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE.
• O alumnado será informado a través da aula virtual do colexio, na sección de Tecnoloxía ESO, na que pode entrar sen empregar ningunha

clave, simplemente entra como CONVIDADO. 
• Na páxina web do colexio tamén aparecen os emails do profesorado para que se podan poñer en contacto, e no caso de non ter Internet, se

poden comunicar vía telefónica coa dirección, que xa se comunicará co profesor para poder atender ao alumnado.
• Esta programación se terá que publicar na páxina web do colexio.
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Cerceda, 01 de Maio de 2020

Os compoñentes do Departamento de Tecnoloxía:

D. Juan José García Mato
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