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1. CONTIDO  

4ºESO 

BLOQUES DE CONTIDO 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Este bloque desenvolverase no 1º,2º e 3º trimestre xa que 

traballaremos  contidos prácticos deste bloque durante todo o ano 

 .  B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen eles. 

  B1.2. Tipoloxía de redes. 

  B1.3. Publicación e intercambio de información en medios dixitais. 

  

  B1.4. Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación. 

  B1.5. Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de 
información. 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

Este bloque desenvolverase na 2ª avaliación 

 

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

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

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

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

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

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

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

 Bloque 3. Electrónica 

Este bloque desenvolverase na  1ª  avaliación 

  B3.1. Electrónica analóxica. 

  B3.2. Compoñentes básicos. 

  B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

  B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

  B3.4. Uso de simuladores para analizar o comportamento dos 
circuítos electrónicos. 

  B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. 

  B3.6. Electrónica dixital. 

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

  B3.8. Portas lóxicas. 

Bloque 4. Control e robótica 

Este bloque desenvolverase na  2ª avaliación 

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

 B4.2. Deseño e construción de robots.  

 B4.3. Graos de liberdade. 

 B4.4. Características técnicas. 

 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. 

Bloque 5. Pneumática e hidráulica 

Este bloque desenvolverase na 3ª  avaliación 

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

 B4.2. Deseño e construción de robots.  

 B4.3. Graos de liberdade. 

 B4.4. Características técnicas. 

 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. 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

Este bloque desenvolverase na 1ª  avaliación 

  B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. 

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

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

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



 

 

2. AVALIACIÓN 

Os procedementos e instrumentos de avaliación cos que se traballará para analizar o 

grao de consecución dos estándares de aprendizaxe son os seguintes: (en diante PA 

procedemento de avaliación) 

PA1 Porfolio: en este recolleranse tódolos traballos do alumnado por unidades. 

Como instrumentos de avaliación temos a observación directa do mesmo (limpeza, 

orde, traballo). Un exemplo de rúbrica de avaliación do porfolio sería a que se 

amosa a continuación.  

Rúbrica para avaliar o porfolio do alumno 

Criterios Ben(1) Regular(0,5) Mal(0) 

Puntualidade Entrega na data estipulada Entrega un día despois da 

data  

Entrega tarde ou non o 

entrega 

Portada A portada é atractiva e inclúe 
nome, título, curso 

Inclúe os datos básicos pero 
non unha boa presentación 

Non hai  portada ou non 
inclúe os datos básicos 

Organización Os documentos están 

correctamente ordenados, 
presentan unha portada para 

cada unidade 

Os documentos preséntanse 

ordenados pero sen portadas 

Os documentos preséntanse 

totalmente desorganizados 

Limpeza Os documentos preséntanse 

de xeito pulcro, con boa letra, 
sen tachaduras, borróns.. 

O aspecto xeral do traballo é 

bo aínda que se presenta 
algún borrón ou a caligrafía é 

regular  

Aspecto sucio, con 

tachaduras, borróns, letra 
ilexible ou realización das 

tareas con desgana 

Traballos Tódolos boletíns ou traballos 
de cada unidade preséntanse e 

están completamente 

realizados. 

Falta algún exercicio dalgún 
boletín non máis do 10% dos 

traballos totais 

Falta máis do 10% do 
traballo, faltan boletíns 

PA2 Observación directa e rexistro no caderno do docente: avaliaranse así 

fundamentalmente o traballo no taller, pero tamén a realización de tarefas e o 

traballo na aula de informática, tendo en conta a participación na clase, interese por 

aprender, o respecto e a relación co resto dos compañeiros. A continuación amósase 

unha imaxe do cadro de observación do caderno do docente. 

 

PA3 Valoración do proxecto/os e a memoria técnica do mesmo: Avaliaranse 

mediante sistema de rúbrica.  

PA4 Produción do alumno (Traballos de investigación escritos ou en formato dixital, 

traballos no ordenador, boletíns de exercicios e presentacións orais na clase). 

Inclúese aquí o traballo dixital que se atoparía na aula virtual. Avaliaranse 



preferentemente mediante sistema de rúbricas que serán específicas para cada caso 

concreto xa que non será o mesmo avaliar un boletín de debuxo técnico que un 

traballo sobre materiais ou unha presentación en Power Point. No caso dos traballos 

no ordenador a nota pode ser directa en base a uns criterios que se explicarán ó 

alumnado en cada caso. 

Un exemplo de rúbrica para avaliar unha presentación Power Point con exposición 

oral sería: 

  

En Tecnoloxía 4º ESO a produción do alumno será fundamentalmente boletíns de 

prácticas que recollan o traballo dos contidos teóricos no taller de forma práctica.

  

PA5 Probas escritas : Estas probas poderán ser tipo test (con sistema de penalización 

para evitar respostas ó azar, dous fallos restan un acerto) , preguntas de resposta breve 

ou resolución de problemas (con xustificación da mesma). Realizarase polo menos 

unha en cada avaliación, de realizarse máis a nota das probas será a media das 

mesmas. En  TEC 4º realizarase unha proba tipo test de cada unidade na plataforma 

Tecno12-18(libro dixital). 

 
Procedemento Mínimo esixido(para facer media coas 

demais cualificacións) 

Peso na nota da 

avaliación 

Porfolio (PA1) Entrega do mesmo na data sinalada Ata o 5% 

Observación directa e rexistro en 

caderno do docente (PA2) 

O número de observacións positivas será 

maior que as negativas 

Entre 10 e 5%* 



 

Valoración dun proxecto que dea 

solución a un problema técnico  e 

valoración dunha memoria 

técnica. (PA3) 

 

Presentación do proxecto na data sinalada  

                        + 

Entrega da memoria técnica ( a non 

entrega da memoria poderá supoñer que 

non se valore a construción do proxecto) 

Ata o 30% da nota * 

Produción do alumno: boletíns de 

exercicios,de prácticas, traballos 

dixitais  e traballos de 

investigación (PA4) 

 

Presentación na data sinalada Entre o 30 e 10% da 

nota* 

Probas escritas (PA5) 

 

Como mínimo a nota de cada proba terá 

que ser 3,5. Doutra forma enténdese que 

non acada o mínimo esixido nos 

estándares que se están a avaliar. Isto 

suporá o suspenso na avaliación de forma 

directa. 

Entre o 60 e o 50% da 

nota* 

*  O peso de cada procedemento de avaliación garda relación co número de sesións que 

se traballen con cada un, así si nunha avaliación non se realizase proxecto e no seu lugar 

se realizasen traballos prácticos individuais ou en grupo o peso do proxecto repartiríase, 

por exemplo podería ser PA2 (10%) PA4(30%) e PA5(55%) . Os alumnos sempre serán 

informados de forma detallada do peso de cada procedemento na avaliación 

correspondente.  

En cada avaliación 

A avaliación considérase aprobada se a suma das notas é como mínimo 5, redondearase 

á alza a nota final por enriba do 4,8. 

A recuperación de materia suspensa terá lugar a través dun exame final no mes de xuño. 

Avaliación de xuño 

 A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións. 

 A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota 

desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como 

mínimo un 5.  

En xuño o alumno/a poderá ir con toda a materia ou só cunha parte, así un alumno que 

teña unha soa avaliación suspensa con menos de 4 fará un exame soamente desta 

avaliación. Si o número de avaliacións é dous ou mais a recuperación farase de toda a 

materia. 

Avaliación de setembro 



 O alumnado que non aprobe a materia en xuño dispón da convocatoria extraordinaria 

de setembro para examinarse. Nesta convocatoria o alumnado non será examinado de 

traballo práctico no taller, só terá que realizar unha proba escrita. 

O alumnado poderá ir a setembro con toda a materia ou soamente cunha parte, esto 

decidirase individualmente dependendo do caso e sempre intentando beneficiar ó 

alumnado. Poderase avaliar unha parte da materia mediante traballos que se indicarán 

en cada caso.  

3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para o desenvolvemento da materia consideramos que é necesario traballar cos 

seguintes materiais: 

1. Material impreso:  

1.1. Libro de texto: en 4º ESO o libro de texto é dixital na plataforma 

Tecno12-18 e está conformado por 6 unidades que se escollen do 

catálogo a principios de curso (cada alumnos deberá pagar 7,70€ para o 

acceso á plataforma) 

1.2. Boletíns de exercicios: serán proporcionados polo departamento a todo o 

alumnado. 

2. Aula virtual: Os alumnos traballarán na aula virtual de tecnoloxía do centro, 

en cada curso hai distribuídas por unidades diferentes materiais como 

boletíns de exercicios, enlaces a unidades interactivas na web, enlaces a 

vídeos ou páxinas de interese para o traballo da unidade, actividades para 

realizar e subir á aula virtual e por último en tódalas unidades hai seccións 

“para saber máis” que ofrecen ó alumnado a posibilidade de ampliar 

coñecementos sobre a unidade. Na materia de tecnoloxía vaise fomentar o 

traballo dos alumnos na aula virtual, incídese así no desenvolvemento da  

competencia dixital do alumnado. 

3. Taller e as ferramentas que se atopan no mesmo, temos aquí tamén os kits de 

simulación de circuítos pneumáticos, eléctricos e electrónicos  e 

mecanismos.  

4. Neste curso, terán un kit de compoñentes electrónicos por grupo de 2 ou 3 

alumnos/as para poder construir  un robot unha placa de circuito impreso 

onde soldarán os compoñentes e que programarán con Arduino e dirixirán  

cun equipo Android por Bluetooth. 

5. Simuladores e programas informáticos: Na aula de informática ademáis dos 

programas habituais traballarase con programas  como Lego Minstorms 

EV3, MaKeBlock, Arduino, Visualino, etc. 



6. Equipos informáticos:  Os cursos acudirán sempre que sexa posible e 

necesario á aula de informática, menos 4º ESO que contan con seis 

ordenadores no taller e esperamos poder aumentar este número xa que é 

necesario para que poidan traballar moitos dos contidos de xeito individual 

7. Proxector: Todas as aulas do centro contan con proxector e ordenador 

 


