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1 INTRODUCIÓN 
 

 

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 proporciónalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre 

dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediato 

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. 

Nesta materia intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque 

interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos nos que se 

traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o deseño, a 

produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. 

Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e 

estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe e de verificación das 

características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a 

colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da 

comunicación son ferramentas imprescindibles para a procura de información, para a elaboración de 

documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a 

presentación ou a publicación de resultados. 

No ensino da tecnoloxía resulta, xa que logo, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando 

solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información 

adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades seleccionadas, é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a 

comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente 

vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencias específicas 
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desta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e 

de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e 

verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e 

máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das 

repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital desenvolverase co emprego 

constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, 

para obter e presentar datos e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar 

e programar sistemas automáticos. 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun 

certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a 

situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Da mesma forma, as competencias sociais e cívicas 

alcanzarase procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e outros grupos 

de forma democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción 

entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, a 

planificación e a xestión de proxectos tecnolóxicos, ao transformar as ideas propias en dispositivos, 

circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos 

fitos tecnolóxicos nas distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a tecnoloxía, esta materia ofrece, sen dúbida, 

un inmenso potencial para axudar a comprender o contexto social e tecnolóxico, e para desenvolver un 

conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co 

desenvolvemento persoal. 

En definitiva, trátase de formar persoas competentes segundo os contextos que lles rodean e as tarefas 

comúns ou específicas que poidan desenvolver para satisfacer calquera necesidade que se lles presente 

ao largo da vida. 

A materia de Tecnoloxía aborda os seguintes bloques de contido: 
 

• Bloque 1, Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos, representa o eixe vertebrador da área 

xa que describe o conxunto de fases que conforman a resolución dun problema grazas á 

obtención dun produto final que satisfaga unha necesidade inicial. Polo tanto, amosa que facer y 

como facer un completo proxecto tecnolóxico. A este bloque, engádense todolos aspectos 

relacionados coa comunicación técnica do proxecto: dende os primeiros bosquexos ata os seus 

planos normalizados pasando polas diferentes vistas que presenta o deseño final. 

• Bloque 2, Materiais de uso técnico, recolle a obtención, propiedades, manipulación e 

mecanización dos materiais de uso mais común, tales como a madeira, os materiais de 

construción, os metais os plásticos sempre baixo as correspondentes normas de seguridade e 
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saúde. 
 

• Bloque 3, Estruturas e mecanismos, subdivídese á súa vez en dúas partes ben diferenciadas: unha 

relativa a estruturas y outra dedicada a mecanismos e electricidade... 

• Bloque 4, Tecnoloxías da información e a comunicación, é o único bloque presente en toda a 

etapa. O bloque está organizado en hardware y software, a busca e selección de información en 

Internet, e a creación e edición de contidos dixitais básicos, principalmente relacionados coa 

ofimática. Ademais, a seguridade á hora de navegar pola rede así como a utilización dos 

diferentes tipos de licencias, resulta de suma importancia neste apartado. 

• Bloque 5, Elementos transversais á materia, ten como fin traballar a competencia lingüística,  a  

de aprender a aprender, a dixital, e a do sentido da iniciativa e espírito emprendedor. Estes temas, 

que son transversais á área, abarcan contidos de varias disciplinas e o seu tratamento abordase 

dende a complementariedade. 

No segundo ciclo da etapa educativa na que nos atopamos 4º ESO, abordaremos os seguintes bloques de 

contido: 

• Bloque 1, Tecnoloxías da información e a comunicación. 
 

• Bloque 2, Instalacións en vivendas, recolle o estudio de todos os elementos que conforman as 

instalacións básicas que debe de ter unha vivenda para a súa habitabilidade en condicións 

normais, sen deixar de lado as diferentes medidas de aforro enerxético que están ó alcance de 

todos. Tamén se abordará a evolución que este tipo de instalacións teñen experimentando, dando 

lugar ao que hoxe en día coñecemos como a domótica. 

• Bloque 3, Electrónica, engloba a análise de circuítos, os seus compoñentes e a resolución de 

problemas de aplicación industrial mediante electrónica analóxica e dixital. 

• Bloque 4, Control e robótica, analiza os sistemas automáticos mediante a montaxe de sinxelos 

automatismos ou robots dotados de movemento autónomo. Polo tanto, o uso do ordenador, si xa 

resulta habitual en casei todos os bloques, en este contexto é imprescindible que o alumnado 

traballe con tarxetas controladoras para experimentar con prototipos previamente deseñados. 

• Bloque 5, Neumática e hidráulica, comprende as características e o funcionamento dos 

compoñentes dos circuítos neumáticos e hidráulicos. 

• Bloque 6, Tecnoloxía e sociedade, argumenta os cambios tecnolóxicos máis relevantes e as súas 

repercusións, tanto a nivel económico como social. Así mesmo, o estudio e análise de obxectos 

atenderá ó seu entorno, función e evolución histórica xunto ó aproveitamento das materias primas 

e a adquisición, por parte do alumno, de hábitos que fomenten un desenvolvemento sostible. 
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Na elaboración desta programación tense como referencia o seguinte marco legal: 

 

• A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) (BOE do 10 de decembro de 2013) 

constitúe o marco de referencia legal na que se inserta esta programación. 

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria e o bacharelato 

• Decreto 86/2015, do 25 de xuño polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Orde ECD/65/2015 , do 21 de xaneiro (BOE do 29 de xaneiro de 2015), na que se analizan 

as competencias clave, as relacións entre diferentes elementos do currículo e tamén 

algunhas orientacións metodolóxicas para poñer en práctica o tipo de ensinanza propugnada 

na LOMCE. 

• Real decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas 

disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, no Bacharelato, na Formación 

Profesional e nas ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás 

especialidades dos corpos docentes do Ensino Secundario. 

• Resolución do 27 de xullo de 2015 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación educativa (DOG 29 de xullo de 2015), contén as instrucións para a 

implantación do currículo de educación secundaria e bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema 

educativo de Galicia. 

2 CONTEXTO 
 

 

O CENTRO. 
 

A presente programación vaise desenvolver no centro CPI San Sadurniño que está situado no concello 

do mesmo nome, unha pequena vila de interior da comarca de Ferrolterra. O concello de San Sadurniño 

posúe uns 3000 habitantes de carácter marcadamente rural, con poboación moi dispersa. 

Neste centro impártense tanto Educación Infantil,como Educación Primaria e Educación Secundaria 

Obrigatoria. O centro dispón dunha aula taller equipada co material necesario: mesas metálicas de 

traballo en grupo, mesas para prácticas eléctricas, ferramentas, doce vellos ordenadores de mesa... Conta, 

ademais, cun ordenador e canón proxector co que as clases teóricas serán impartidas apoiándose en 

presentacións, vídeos, programas simuladores e demais materiais que sexan necesarios para o apoio á 

explicación dos docentes. Todas as aulas de ESO contan co proxecto Edixgal polo que tódolos alumnos 
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contan co seu propio ordenador. 

No centro tamén hai dispoñible unha aula de informática (no edificio de primaria) que será usada para 

impartir TIC sempre que teñan que usar algún software que requira de máis velocidade que os 

ordenadores portátiles de Edixgal. 

Existe unha biblioteca dispoñible para os alumnos con todo tipo de material de consulta. 
 

O departamento dispón de libros e material de reforzo e ampliación. Os diversos libros de textos que 

compoñen a nosa biblioteca de aula, están a disposición dos alumnos polo que poderán consultalos e 

levar á casa cando o consideren necesario. 

Disponse de canóns proxectores con ordenador nas aulas e no taller de tecnoloxía, o que facilitará a 

utilización das TIC. 

OS ALUMNOS 
 

O alumnado procede na súa maioría de zonas rurais, son na súa maioría un alumnado sen problemas 

graves de comportamento. Na súa maioría teñen acceso a ordenador e internet no domicilio, terase en 

conta aqueles que non o teñen á hora de programar traballos para a casa. O número de alumnos por aula 

non é moi elevado, o cal é moi importante nunha materia cunha carga práctica moi importante. Gran 

parte dos alumnos acceden ao centro grazas ao transporte escolar dispoñible. O feito de que gran parte do 

alumnado dependa do transporte escolar podería condicionar, pola contra, a programación das 

actividades extraescolares. O departamento vai ter en conta todos estes factores á hora de desenvolver as 

programacións respectivas dos diferentes niveis. 

O alumnado da educación secundaria obrigatoria ten, con carácter xeral, unha idade comprendida entre 

os 12 e os 16 anos. Este período coincide cunha etapa importante e complexa no referente a cambios, 

adaptacións e transformacións, tanto nos aspectos fisiolóxicos coma nos psicolóxicos e emocionais que 

configuran o proceso de maduración das persoas. 

Como primeira información podemos dicir que os cambios non se producen dun xeito uniforme en todas 

as nenas e nenos da mesma idade. De aí a grande importancia da atención á diversidade; nin os tempos 

nin os modos de evolución son os mesmos (para todos e todas as nenas) como tampouco o son os gustos 

e intereses emerxentes. O alumnado nesta idade de 12 a 16 anos, é capaz de analizar os retos que se lle 

presentan; é capaz de formular preguntas cada vez máis complexas; é capaz de formular hipóteses, 

comprobando resultados, utilizando un pensamento lóxico, e é capaz de planificar accións. 

A finalidade do ensino desta área céntrase no desenvolvemento de habilidades e estratexias para recoller 

informacións de diferentes fontes, analizalas e valoralas, formarse opinións fundamentadas, formular 

hipóteses, contrastalas mediante a observación e experimentacións, e elaborar conclusións e informes; en 

suma, resolver problemas e formar cidadáns e cidadás críticos, con capacidade para elaborar opinións 

propias que lles permitan participar democraticamente nas decisións políticas que toman os 

representantes sociais sobre o ambiente, a saúde e as aplicacións dos adiantos científicos e técnicos. 
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Trátase de familiarizar o alumnado coa tecnoloxía e as ideas básicas da ciencia co obxectivo de que poida comprender as problemáticas de orixe científica 

que o afecten como persoa e cidadán, e así poder xerar actitudes responsables que lle permitan participar na toma de decisións cando se procura a súa 

solución. 

O DEPARTAMENTO 
 

No departamento de Tecnoloxía imparten os docentes que se presentan a continuación 

 
NOME DO PROFESOR CARGO 

 

Mª Teresa Vispalia Blanco 

Imparte: tecnoloxía en 1º, 2º e 4ºE.S.O.; Proxecto 

competencial en 1º eso 

Xefa de departamento. 

Manuel Rey Pardo (Dpto. de Debuxo) Imparte: plástica na ESO, educación dixital en 

3ºESO 
 

3 Programación da materia 

3.1.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006 distingue as seguintes competencias clave: 
 

1. Comunicación lingüística (CCL). A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que mediante o uso dunha linguaxe técnica 

específica preténdese obter unha comprensión profunda dos contidos da materia. Ademais, o alumnado desenvolverá habilidades relacionadas con 

esta competencia nos procesos de busca, selección e análise de información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles de 

comunicación. 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). O uso instrumental das matemáticas é patente no estudio da 

materia de tecnoloxía, tanto á hora de resolver problemas como ó desenvolver programas e aplicacións, sendo necesario para elo a comprensión de 

obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos. 

3. Competencia dixital (CD). Esta competencia é intrínseca á materia tanto de tecnoloxía como de programación e TIC. En tecnoloxía traballase en tres 

vertentes: por un lado, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en todo o proceso de recollida, tratamento e 

comunicación de información. Por outro lado, o seu uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. E por último, no 
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bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais no deseño e desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións. 

4. Aprender a aprender (CAA). Nesta materia traballase a avaliación reflexiva por parte  do  alumnado de diferentes alternativas para a resolución dun 

problema previo, que continúa nunha planificación dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se avalía a súa idoneidade. 

Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previo de información, favorece o adestramento desta competencia. 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC). Esta competencia favorece todas aquelas  habilidades sociais necesarias no desenvolvemento de soluciones 

ós problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, xustificando e defendendo a solución 

proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, xestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). O desenvolvemento desta competencia foméntase mediante a creatividade e a asunción de 

riscos á hora de levar a cabo as solucións que se plantean ós problemas tecnolóxicos, xerando, no caso de ser necesario, novas propostas; e o que 

es máis importante, transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as habilidades de planificar e levar a cabo os proxectos 

tecnolóxicos deseñados. 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC). Dende a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa creatividade mediante o 

desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que requiren dun 

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais 

na vida cotiá. 

O Decreto 86/2015 asocia cada un dos estándares de aprendizaxe avaliables ás competencias clave coas que está relacionado. 

Na táboa que se amosa a continuación aparecen relacionados os distintos estándares de aprendizaxe coa competencia á que contribuirán a acadar 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

TEC 2º ESO 
 
CCL 

 
CMCCT 

 
CD 

 
CAA 

 
CSC 

 
CSIEE 

 
CCEC 

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, 

mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 
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TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do 

prototipo. 

       

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.        

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, 

mediante esbozos e empregando criterios normalizados de cotación e escala. 

       

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información 

de produtos tecnolóxicos 

       

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando 

software específico de apoio. 

       

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. 

       

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en opera- 

cións 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. 

       

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. 

       

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, como transforman e 

transmiten o movemento distintos mecanismos. 

       

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

TEC 2º ESO 
 
CCL 

 
CMCCT 

 
CD 

 
CAA 

 
CSC 

 
CSIEE 

 
CCEC 

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 específico e mediante simboloxía normalizada 

sistemas mecánicos. 

       

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

nada. 
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TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zum- 

badores, motores, baterías e conectores. 

       

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o configuran. 

       

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 
       

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 
       

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electró- 

nicos. 

       

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos 

informáticos. 

       

TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno 

de programación gráfico. 

       

 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

4º ESO 
 
CCL 

 
CMCCT 

 
CD 

 
CAA 

 
CSC 

 
CSIEE 

 
CCEC 

te.        

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

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 
       

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 
       

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 
       

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habi- 

tuais, diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

       

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. 
       

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. 

       

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumáti- 

ca. 

       

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

sistemas. 

       

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que 

resolvan un problema tecnolóxico. 
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TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con 

compoñentes reais ou mediante simulación. 

       

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron ao 

longo da historia da humanidade. 

       

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a 

súa función histórica e a evolución tecnolóxica. 

       

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. 

       

 

3.2 CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES QUE FORMAN PARTE DO PERFÍL COMPETENCIAL 

 Nas táboas que se amosan a continuación reflíctense os estándares que se consideran máis salientables para acadar cada unha das competencias. 

 

Perfil competencial  TEC 2º ESO 

 
CCL 

 
(Comunicación 

lingüística) 

 
CMCCT (matemática e 

básica en ciencia e 

tecnoloxía) 

 
CD (dixital) 

 
CAA 

 
(aprender a aprender) 

 
CSC(soicais e cívicas) 

 
CSIEE(iniciativa e 

espírito emprendedor) 

 
CCEC(conciencia e 

expresións culturais) 

TEB1.2.1. Elabora a  TEB5.2.2. Utiliza TEB1.1.1. Deseña TEB 1.2.3. Traballa TEB1.1.1. Deseña . 

documentación adecuadamente un prototipo que dá en equipo de xeito un prototipo que dá  

necesaria para a equipamentos infor- solución a un responsable e respec- solución a un  

planificación da máticos e dispositi- problema técnico tuoso. problema técnico  

Perfil competencial  TEC 2º ESO 

 
CCL 

 
(Comunicación 

lingüística) 

 
CMCCT (matemática e 

básica en ciencia e 

tecnoloxía) 

 
CD (dixital) 

 
CAA 

 
(aprender a aprender) 

 
CSC(soicais e cívicas) 

 
CSIEE(iniciativa e 

espírito emprendedor) 

 
CCEC(conciencia e 

expresións culturais) 

construción do 

prototipo. 

 vos electrónicos. sinxelo, mediante o 

proceso de 
resolución de 

problemas 

tecnolóxicos. 

 sinxelo, mediante o 

proceso de 
resolución de 

problemas 

tecnolóxicos 
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TEB4.2.3. Explica a 

función dos ele- 

mentos que confi- 

guran unha má- 
quina ou un sis- 

tema desde o pun- 

to de vista estrutu- 
ral e mecánico. 

 
TEB5.2.3. Elabora, 

presenta e difunde 

proxectos técnicos 

sinxelos con equi- 
pamentos informáti- 

cos. 

TEB 1.2.2. Constrúe 

un prototipo que dá 

solución a un pro- 

blema técnico sinxe- 
lo, mediante o 

proceso de resolu- 

ción de problemas 
tecnolóxicos. 

TEB3.2.2. Elabora 

un plan de traballo 

no taller con especial 

atención ás normas 
de seguridade e 

saúde. 

 
TEB5.3.1. Deseña e 

elabora aplicacións 

informáticas sinxelas 

mediante un contor- 
no de programación 

gráfico. 

 

 

 

Perfil competencial TEC 4º ESO 

 
CCL 

 
(Comunicación 

lingüística) 

 
CMCCT (matemática e 

básica en ciencia e 

tecnoloxía) 

 
CD (dixital) 

 
CAA 

 
(aprender a aprender) 

 
CSC(soicais e cívicas) 

 
CSIEE(iniciativa e 

espírito emprendedor) 

 
CCEC(conciencia e 

expresións culturais) 

TEB6.3.1. Elabora 

xuízos de valor 

fronte ao desenvol- 
vemento tecnolóxico 

a partir da análise de 

obxectos, relaciona- 
do inventos e descu- 

bertas co contexto en 

que se desenvolven. 

 
TEB1.4.1. Utiliza o 

computador como 

ferramenta de adqui- 
sición e interpreta- 

ción de datos, e 

como realimentación 
doutros procesos cos 

datos obtidos. 

TEB1.4.1. Utiliza o 

computador como 

ferramenta de adqui- 
sición e interpreta- 

ción de datos, e 

como realimentación 
doutros procesos cos 

datos obtidos. 

TEB6.1.1. Identifica 

os cambios tecnoló- 

xicos máis importan- 
tes que se produciron 

ao longo da historia 

da humanidade. 

TEB5.3.1. Emprega 

a simboloxía e a 

nomenclatura para 
representar circuítos 

que resolvan un 

problema tecnolóxi- 
co. 

TEB6.2.1. Analiza 

obxectos técnicos e a 

súa relación co 
contorno, interpre- 

tando a súa función 

histórica e a evolu- 
ción tecnolóxica. 

TEB6.3.2. Interpreta 

as modificacións 

tecnolóxicas, eco- 

nómicas e sociais en 

 
TEB4.3.1.      Desen- 

volve un programa 

para controlar un 
sistema    automático 

    

Perfil competencial TEC 4º ESO 

 
CCL 

 
(Comunicación 

lingüística) 

 
CMCCT (matemática e 

básica en ciencia e 

tecnoloxía) 

 
CD (dixital) 

 
CAA 

 
(aprender a aprender) 

 
CSC(soicais e cívicas) 

 
CSIEE(iniciativa e 

espírito emprendedor) 

 
CCEC(conciencia e 

expresións culturais) 

cada período históri- 

co, axudándose de 
documentación 

escrita e dixital. 

 ou un robot que 

funcione de forma 
autónoma en función 

da realimentación 

que recibe do con- 
torno. 

    

 

3.3 OBXECTIVOS 
 

Os obxectivos xerais na etapa educativa de ESO aparecen recollidos no decreto 86/2015. Son os catorce seguintes : 
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a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 

l).Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, 

coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 
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RELACIÓN CON TECNOLOXÍA 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 

ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara o exercicio 

deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes a 

comunidade lusófona. 

Non obstante, para cada curso en cada materia contémplase un conxunto de obxectivos máis específicos, indicados para traballar principalmente a 

formación do alumno nesta materia. 

Os obxectivos e a súa relación coa área de Tecnoloxía 

 

Tódalas áreas se relacionan coa maior parte dos obxectivos curriculares, esta relación pode ser: 
 

• disciplinar cando a área responde ó ámbito concreto ó que se refire o obxectivo 
 

• Transversal, cando o obxectivo se refire a ámbitos que se deben impregnar nos elementos do currículo. 

Na táboa que se amosa a continuación vese a relación entre os obxectivos curriculares e a área de tecnoloxía. 

 
Disciplinar Transversal 



 Programación didáctica do departamento de tecnoloxía C.P.I. San Sadurniño 

 

16  

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 

  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 

  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

  

f) Concibir ao coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

  

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.   

l)Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas , así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que 
realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e 
a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora. 

  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación 

  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 
interese e respecto cara o exercicio deste dereito. 

  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para 

o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial 
coas pertencentes a comunidade lusófona 

  

 

Obxectivos específicos por curso 

 

Para acadar os obxectivos xerais propóñense os seguintes obxectivos específicos 
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Tecnoloxía 2º ESO 
 

Obx2-1. Enumerar e describir as fases e procesos do deseño dun proxecto ou produto tecnolóxico dende o seu deseño ata a súa comercialización, 

planificando o seu desenvolvemento de forma adecuada, comprobando o seu cumprimento ó largo do mesmo. 

Obx2-2. Por en marcha plans de traballo atendendo ós recursos, materiais, organización económica, seguridade e respecto ó medio ambiente. 

Obx2-3. Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos mediante vistas e perspectivas. 

Obx2-4. Realizar interpretacións a través de croquis e bosquexos de produtos tecnolóxicos. 
 

Obx2-5. Coñecer os materiais de uso técnico, as súas características, propiedades mecánicas, e usos máis comúns, sendo capaz de identificar os 

beneficios de empregalos con tales fines, así como indicar novos usos en base as súas propiedades. 

Obx2-6. Manexar operadores mecánicos integrados en estruturas, máquinas ou sistemas. 
 

Obx2- 7. Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na construción de prototipos. 

Obx2-8. Recoñecer os elementos dun circuíto eléctrico en continua, coñecendo as súas características e utilidade dentro do mesmo. 

Obx2-9. Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos en continua. 
 

Obx2-10. Coñecer, cumprir, esixir e respectar as normas de seguridade e hixiene no traballo, sendo consciente das consecuencias de posibles accidentes 

no taller de Tecnoloxía. 

Obx2-11. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para xerar a documentación asociada ó proceso tecnolóxico. 

Obx2-12. Distinguir as partes dun equipo informático e as súas funcións e usos. 
 

Obx2-13. Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándoos como recurso educativo. 

Obx2-14. Utilizar os medios tecnolóxicos na elaboración e comunicación de proxectos técnicos. 
 

Obx2-15. Empregar de forma adecuada e responsable un ordenador, táblet ou teléfono móbil, como ferramenta fundamental no desenvolvemento de 

actividades relacionadas coa área de Tecnoloxía. 
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Obx2-16. Ser capaz de analizar os diferentes niveis de linguaxes de programación, como paso previo ó seu uso para desenvolver programas e aplicacións. 

Obx2-17. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, sendo capaz de interpretar o funcionamento dun programa a partir dos 

seus bloques, e deseñar o seu propio. 

Obx2-18. Recoñecer ameazas, riscos e condutas desaxeitadas en Internet desenvolvendo mecanismos de autoxestión e autocontrol no uso das ferramentas 

informáticas. 

Tecnoloxía 4º ESO 
 

Obx4- 1. Identificar a configuración da comunicación con fíos e sen fíos. 
 

Obx4- 2. Facer un uso responsable dos servizos de intercambio e publicación de información dixital. Obx4- 3. Empregar os equipos informáticos 

na elaboración de programas. 

Obx4- 4. Reflexionar sobre os elementos constitutivos da vivenda. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía adecuada. 

Obx4- 5. Promover o aforro enerxético na montaxe de circuítos básicos. 
 

Obx4- 6. Aliñar a arquitectura, instalacións e hábitos de consumo das vivendas para o aforro enerxético. 

Obx4- 7. Construír circuítos electrónicos, elementais e sinxelos analizando o seu funcionamento e aplicándoos no proceso tecnolóxico. 

Obx4- 8. Realizar simulacións para practicar coa simboloxía normalizada. 
 

Obx4- 9. Resolver problemas tecnolóxicos sinxelos empregando a álxebra de Boole. Obx4- 10. Utilizar as portas lóxicas na 

resolución de problemas. 

Obx4- 11. Describir os compoñentes dos sistemas automáticos. 
 

Obx4- 12. Construír automatismos sinxelos ou robots que poidan ser controlados por un programa de creación propia. 

Obx4- 13. Aplicar as tecnoloxías hidráulica e pneumática e describir o seu funcionamento. Obx4- 14. Representar circuítos utilizando 

a simboloxía adecuada. 
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Obx4- 15. Realizar experimentos con dispositivos pneumáticos e simuladores informáticos. Obx4- 16. Identificar a evolución da 

tecnoloxía ó longo da historia. 

Obx4- 17. Valorar a importancia da tecnoloxía nas actividades cotiás. 

 
3.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: Secuenciación, grao mínimo de consecución e a súa avaliación 

 

Antes de definir a secuenciación dos estándares concretaremos cómo avaliar, para isto temos que definir os procedementos de avaliación (métodos a través 

dos que se leva a cabo a recollida de información) e os instrumentos de avaliación (documentos ou rexistros que permiten xustificar a cualificación do 

alumnado) 

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) 

1. 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 
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2. 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. 

 
3. PA3  Valoración  do proxecto/os e a memoria técnica do mesmo:  Avaliaranse mediante sistema de rúbrica. 

4. 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. 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 con exposición oral sería: 
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En Tecnoloxía 4º ESO a produción do alumno será fundamentalmente de cuestionarios e prácticas que recollan o traballo dos contidos teóricos no taller. 

PA5 Probas escritas : Estas probas poderán ser tipo test (con sistema de penalización para  evitar respostas ó azar) , 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.. 
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso 

  

Obx. 
xerais 

Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización/ 
Instrumento de 

avaliación 

Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 O bloque 1 desenvolverase no 1º, 2º e 3º trimestre (xa que imos traballar con proxectos durante todo o curso)  

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (IA2) 

▪ Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico que presentará o docente e valoración dunha memoria técnica. (IA3) 

▪ 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. 

▪ B1.1. Identificar e describir as etapas nece- 
sarias para a creación dun produto tecnolóxi- 
co desde o seu deseño ata a súa comerciali- 
zación. 

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

1º,2º e 3º trimes- 
tre 

 
PA3 

Fases do proceso tecnolóxico 

É quen de aportar solucións a un 
problema técnico que se lle plantee. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ o 

 
▪ B1.3. Planificación e construción de proto- 

tipos ou maquetas mediante o uso respon- 
sable de materiais, ferramentas e técnicas 
axeitadas. 

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

▪ B1.5. Documentación técnica. Normaliza- 
ción. 

▪ B1.2. Realizar as operacións técnicas previs- 
tas nun plan de traballo utilizando os recur- 
sos materiais e organizativos con criterios de 
economía, seguridade e respecto polo am- 
biente. 

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

1º,2º e 3º trimes- 
tre 

PA3 

Elabora unha memoria técnica cos 
puntos básicos 

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

1º,2º e 3º trimestre 

PA3 

Colabora co grupo na construcción 
dun prototipo 

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsa- 
ble e respectuoso. 

1º,2º e 3º trimestre 

PA2 

Traballa en equipo de forma respe- 
tuosa 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios e traballos en formato dixital con programas CAD (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ b 

▪ f 

▪ n 

 
▪ B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e pers- 

pectivas. Cotación e escalas. Normaliza- 
ción. 

▪ B2.1. Representar obxectos mediante vistas 
e perspectivas aplicando criterios de normali- 
zación e escalas. 

▪ TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspec- 
tivas obxectos e sistemas técnicos, mediante es- 
bozos e empregando criterios normalizados de 
acotación e escala. 

1º trimestre 

PA1,PA4, PA5, 

Representa as vistas dunha peza 
sinxela e acouta unha delas empre- 
gando as normas de acotación 

É quen de representar obxectos a 
unha escala dada 
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso 

  

Obx. 
xerais 

Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización/ 
Instrumento de 

avaliación 

Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

       

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ n 

 
▪ B2.2. Elementos de información de produ- 

tos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 
▪ B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos 

sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxe- 
los como elementos de información de produtos 
tecnolóxicos. 

1º trimestre 

PA1,PA4 

É quen de representar mediante un 
bosquexo un obxecto. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B2.3. Documentación técnica asociada a 

un produto tecnolóxico. Aplicacións infor- 
máticas de deseño asistido por computa- 
dor e de simulación. 

▪ B2.3. Explicar mediante documentación 
técnica as fases dun produto desde o seu 
deseño ata a súa comercialización. 

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados 
cun prototipo sinxelo empregando software espe- 
cífico de apoio. 

1º trimestre 

PA2, PA4 

Emprega un programa de debuxo 
asistido por ordenador 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios e traballos (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B3.1. Materiais utilizados na construción 

de obxectos tecnolóxicos. 

▪ B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais 
utilizados na construción de obxectos tecno- 
lóxicos. 

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico. 

2º trimestre 

PA1,PA4, PA5 

Describe as características básicas 
dos materiais máis comúns 

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

2º trimestre 

PA1,PA4, PA5 

Identifica os materiais cos que traba- 
llaremos no taller empregando os 
máis axeitados en cada caso 

▪ ▪ 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. 

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais 
convencionais asociando a documentación 
técnica ao proceso de produción dun obxec- 
to, respectando as súas características e 
empregando técnicas e ferramentas adecua- 
das, con especial atención ás normas de se- 
guridade e saúde. 

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

2º trimestre 

 
PA2 

Coñece as ferramentas máis empre- 
gadas no taller e o seu uso 

Manipula con seguridade as ferra- 
mentas no traballo no taller 

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

2º trimestre 

PA2 

Atende ás normas de seguridade no 
taller 

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso 

  

Obx. 
xerais 

Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización/ 
Instrumento de 

avaliación 

Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico que presentará o docente e valoración dunha memoria técnica. (PA3) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios e traballos (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ b 

▪ f 

 
▪ B4.1. Estruturas: elementos, tipos e fun- 

cións. 

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

▪ B4.1. Analizar e describir os esforzos aos 
que están sometidas as estruturas, experi- 
mentando en prototipos. 

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

1º trimestre Identifica en imaxes distintos tipos de 
estruturas e a súa función 

▪ h PA1,PA4, PA5  

o 
  

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

1º trimestre Concepto de esforzo, estrutura 

 PA1,PA4, PA5 Identifica nunha estrutura sinxela os 
esforzos a que está sometida 

▪ b 
 

▪ B4.3. Mecanismos de transmisión e trans- 
formación do movemento en máquinas e 
sistemas. 

▪ B4.4. Relación de transmisión. 

▪ B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

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

▪ TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita 
e gráfica, como transforman e transmiten o mo- 
vemento distintos mecanismos. 

2º trimestre Identifica mecanismos como palanca, 
polea, engrenaxe. Tipos de palanca, lei 
da palanca. 

Comprende a diferencia entre meca- 
nismos que transmiten e mecanismos 
que transforman movemento. 

▪ f PA1,PA4, PA5 

▪ g  

▪ h  

▪ o  

 
▪ TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de 

elementos mecánicos como as poleas e as en- 
grenaxes. 

2º trimestre 

PA1,PA4, PA5 

Calcula a relación de transmisión en- 
tre poleas sen cometer erros graves 

 
▪ TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que 

configuran unha máquina ou un sistema desde o 
punto de vista estrutural e mecánico. 

2º trimestre 

PA1,PA4, PA5 

É quen de explicar os elementos du- 
nha máquina sinxela e o seu funcio- 
namento 

 
▪ TEB4.2.4. Simula mediante software específico e 

mediante simboloxía normalizada sistemas mecá- 
nicos. 

2º trimestre 

PA1, PA4 

Emprega un simulador virtual para 
representar un mecanismo 

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

2º trimestre 

PA3 

Aplica algún dos mecanismos na 
construcion dun proxecto 

▪ b 
 

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

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

▪ TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, mo- 
tores, baterías e conectores. 

3º trimestre Distingue CC e CA, usos 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

PA1, PA3, PA4, 
PA5 

Coñece os elementos básicos dun 
circuíto e pode representalos median- 
te a súa simboloxía 

Lei de ohm, Potencia eléctrica. 
Calcu- la nun circuíto eléctrico as 
magnitu- 
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso 

  

Obx. 
xerais 

Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización/ 
Instrumento de 

avaliación 

Grao mínimo de consecución de cada 
estándar 

      des básicas. 

É quen de montar un circuíto básico 
no taller. 

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, 
utilizando software específico e simboloxía ade- 
cuada, e experimenta cos elementos que o confi- 
guran. 

3º trimestre 

PA1, PA4 

Emprega programas de simulación 
como cocodrile clips. É quen de re- 
presentar un circuíto básico empre- 
gando este programa. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico que presentará o docente e valoración dunha memoria técnica. (PA3) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios e traballos (PA4) 

Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalían en cada unha delas (PA5) 

  
▪ B5.1. Elementos dun equipamento infor- 

mático. 
▪ B5.1. Distinguir as partes operativas dun 

equipamento informático. 
▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 3º trimestre 

PA1, PA2, PA4, 
PA5 

Identifica as partes básicas dun orde- 
nador 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B5.2. Deseño, elaboración e comunica- 

ción de proxectos técnicos coas tecnolo- 
xías da información e da comunicación. 

▪ B5.2. Utilizar un equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos técnicos sin- 
xelos. 

▪ TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 3º trimestre 

PA1,PA2, PA4 

Manexa programas de edición de tex- 
tos correctamente 

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

1º, 2º e 3º tri- 
mestre 

PA2 

Coñece o manexo básico dun orde- 
nador 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos sinxelos con equipamentos informáticos. 

3º trimestre 

PA3 

Realiza algún dos documentos da 
memoria técnica en formato dixital. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

 
▪ B5.3. Programación de aplicacións infor- 

máticas. Estrutura e elementos básicos 
dun programa informático. 

▪ B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación 
mediante un contorno de programación gráfi- 
co, utilizando o proceso de resolución de pro- 
blemas tecnolóxicos. 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáti- 
cas sinxelas mediante un contorno de programa- 
ción gráfico. 

3º trimestre 

PA2 
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Tecnoloxía. 4º de ESO 
  

Obx. xerais Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ e 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B1.1. Elementos e dispositivos de 

comunicación con fíos e sen eles. 

▪ B1.2. Tipoloxía de redes. 

▪ B1.1. Analizar os elementos e os sistemas 
que configuran a comunicación con fíos e 
sen eles. 

▪ TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan na comunicación con 
fíos e sen eles. 

3º trimestre 

PA1, PA4,PA5 

Diferencia entre comunicación con e 
sen fíos, e coñece os elementos 
básicos de cada un dos sistemas. 

▪ TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 

3ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Describe como mínimo dúas formas 
nas que os dispositivos dixitais se 
conectan e se comunican. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B1.3. Publicación e intercambio de 

información en medios dixitais. 
▪ B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 

publicación de información dixital con crite- 
rios de seguridade e uso responsable. 

▪ TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica infor- 
mación a través de internet empregando servizos 
de localización, comunicación intergrupal e xesto- 
res de transmisión de son, imaxe e datos. 

3ºTrimestre 

PA2 

Xestiona o procura, o intercambio e a 
publicación de información a través 
de internet. 

 
▪ TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade 

aplicables a cada situación de risco. 
1º,2º e 3ºTrimestre 

PA2 

Coñece medidas que lle permiten 
intercambiar e publicar información 
con 

seguridade. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

 
▪ B1.4. Conceptos básicos e introdu- 

ción ás linguaxes de programación. 
▪ B1.3. Elaborar programas informáticos 

sinxelos. 
▪ TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático 

sinxelo para resolver problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación. 

3ºTrimestre 

PA2,PA4 

Desenvolve un programa informático 
sinxelo para o control dunha placa de 

arduino que dá solución a un proble- 
ma. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

 
▪ B1.5. Uso de computadores e outros 

sistemas de intercambio de informa- 
ción. 

▪ B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. ▪ TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta 
de adquisición e interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos datos obti- 
dos. 

1º,2º e 3ºTrimestre 

PA2 

Emprega o ordenador para adquirir, 
interpretar e procesar datos. 
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Bloque 2. Instalacións en vivendas 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico que presentará o docente e valoración dunha memoria técnica. (PA3) 

  
Tecnoloxía. 4º de ESO 

  

Obx. xerais Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B2.1. Instalacións características: 

eléctrica, de auga sanitaria e de sa- 
neamento. 

▪ B2.2. Outras instalacións: calefac- 
ción, gas, aire acondicionado e do- 
mótica. 

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

▪ TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha 
vivenda. 

2ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Identifica as instalacións básicas 
dunha vivenda 

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

2ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Describe os elementos básicos das 
instalacións dunha vivenda 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B2.4. Aforro enerxético nunha viven- 
da. Arquitectura bioclimática. 

▪ B2.2. Realizar deseños sinxelos empre- 
gando a simboloxía axeitada. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, calefacción, subministra- 
ción de auga e saneamento, aire acondicionado e 
gas. 

2ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Coñece e interpreta a simboloxía de 
instalacións de electricidade, auga e 
saneamento. 

▪ TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha 
instalacións para unha vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética. 

2ºTrimestre 

PA1,PA2, PA4 

Deseña unha instalación para unha 
vivenda. 

▪ b 

▪ g 

▪ f 

▪ m 

 
▪ B2.3. Normativa, simboloxía, análise 

e montaxe de instalacións básicas. 

▪ B2.4. Aforro enerxético nunha viven- 
da. Arquitectura bioclimática. 

▪ B2.3. Experimentar coa montaxe de circuí- 
tos básicos e valorar as condicións que 
contribúen ao aforro enerxético. 

▪ TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experi- 
menta e analiza o seu funcionamento. 

2ºTrimestre 

PA3 

Realiza montaxes sinxelos e experi- 
menta o seu funcionamento. 

▪ a 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ 

 
▪ B2.4. Aforro enerxético nunha viven- 

da. Arquitectura bioclimática. 
▪ B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura 

da vivenda, das súas instalacións e dos 
hábitos de consumo ao aforro enerxético. 

▪ TEB2.4.1. Propón medidas de redución do con- 
sumo enerxético dunha vivenda. 

2ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Propón medidas de redución do 
consumo enerxético dunha vivenda 
en relación a instalacións de electrici- 
dade e auga. 
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Bloque 3. Electrónica 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico que presentará o docente e valoración dunha memoria técnica. (PA3) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B3.1. Electrónica analóxica. 

▪ B3.2. Compoñentes básicos. 

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

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

1ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Diferencia electronica dixital de 
analóxica 

Recoñece os compoñentes básicos 

 

  
Tecnoloxía. 4º de ESO 

  

Obx. xerais Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B3.3. Simboloxía e análise de circuí- 

tos elementais. 

   dun circuíto electrónico analóxico e 
describe o seu funcionamento 

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

1ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Identifica nun circuíto electrónico a 
función dos compoñentes que o 
compoñen, como mínimo resistor, 
diodo e transistor. 

▪ e 

▪ f 

 
▪ B3.3. Simboloxía e análise de circuí- 

tos elementais. 

▪ B3.4. Uso de simuladores para 
analizar o comportamento dos cir- 
cuítos electrónicos. 

▪ B3.2. Empregar simuladores que faciliten o 
deseño e permitan a práctica coa simbolo- 
xía normalizada. 

▪ TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e 
a análise de circuítos analóxicos básicos, utilizan- 
do simboloxía axeitada. 

1ºTrimestre 

PA4 

Realiza exercicios de simulación de 
circuítos con Cocodrile Clips 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. ▪ B3.3. Experimentar coa montaxe de circuí- 

tos elementais e aplicalos no proceso tec- 
nolóxico. 

▪ TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electró- 
nicos básicos deseñados previamente. 

1ºTrimestre 

PA1,PA2, PA3, PA4 

Monta pequenos circuítos no taller 
recoñecendo a función dos elementos 
que o compoñen. 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B3.6. Electrónica dixital. 

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

▪ B3.4. Realizar operacións lóxicas empre- 
gando a álxebra de Boole na resolución de 
problemas tecnolóxicos sinxelos. 

▪ TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregan- 
do a álxebra de Boole. 

1ºTrimestre 

PA1,PA4,PA5 

Realiza operacións lóxicas OR, AND 
e NOT empregando álxebra de Boole. 

▪ TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con 
procesos técnicos. 

1ºTrimestre 

PA1,PA4 

Relaciona formulacións básicas con 
procesos tecnolóxicos. 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B3.8. Portas lóxicas. ▪ B3.5. Resolver mediante portas lóxicas 

problemas tecnolóxicos sinxelos. 
▪ TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas pro- 

blemas tecnolóxicos sinxelos. 
1ºTrimestre 

PA1,PA4 

Resolve mediante portas lóxicas OR, 
AND e OR problemas tecnolóxicos. 
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Bloque 4. Control e robótica 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ f 

▪ g 

 
▪ B4.1. Sistemas automáticos; com- 

poñentes característicos de disposi- 
tivos de control. 

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

▪ TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos siste- 
mas automáticos. 

2ºTrimestre 

PA1, PA4,PA5 

Identifica os compoñentes dos siste- 
mas automáticos 

▪ TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automa- 
tismos en dispositivos técnicos habituais, diferen- 
ciando entre lazo aberto e pechado. 

2ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Diferenza sistemas en lazo aberto e 
pechado, analiza o seu funcionamen- 
to. 

▪ f 
 

▪ B4.2. Deseño e construción de ▪ B4.2. Montar automatismos sinxelos. ▪ TEB4.2.1. Representa e monta automatismos 2ºTrimestre Realiza a montaxe dun automatismo 

  
Tecnoloxía. 4º de ESO 

  

Obx. xerais Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

▪ g  robots. 

▪ B4.3. Graos de liberdade. 

▪ B4.4. Características técnicas. 

 sinxelos. PA2, PA4 sinxelo 

▪ e 

▪ g 

 
▪ B4.5. O computador como elemento 

de programación e control. 

▪ B4.6. Linguaxes básicas de progra- 
mación. 

▪ B4.7. Aplicación de tarxetas contro- 
ladoras na experimentación con pro- 
totipos deseñados. 

▪ B4.3. Desenvolver un programa para 
controlar un sistema automático ou un ro- 
bot e o seu funcionamento de forma autó- 
noma. 

▪ 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. 

2ºTrimestre 

PA1,PA2, PA4 

Controla o funcionamento dun siste- 
ma de lazo pechado cunha placa 
programable. 

Bloque 5. Pneumática e hidráulica 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Revisión do porfolio do alumno (PA1) 

▪ Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

▪ Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B5.1. Análise de sistemas hidráuli- 

cos e pneumáticos. 

▪ B5.2. Compoñentes. 

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

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

3ºTrimestre 

PA1,PA4, 

PA5 

Coñece as diferenzas entre circuítos 
pneumáticos e hidráulicos e algunha 
aplicación de cada un. 
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▪ f 

▪ h 

▪ o 

 
▪ B5.3. Principios físicos de funciona- 

mento. 
▪ B5.2. Identificar e describir as característi- 

cas e o funcionamento deste tipo de sis- 
temas. 

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

3ºTrimestre 

PA1,PA4, PA5 

Identifica os elementos dun sistema 
pneumático. 

▪ f 
 

▪ B5.4. Simboloxía. ▪ B5.3. Coñecer e manexar con soltura a 
simboloxía necesaria para representar cir- 
cuítos. 

▪ TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatu- 
ra para representar circuítos que resolvan un pro- 
blema tecnolóxico. 

3ºTrimestre 

PA1,PA4, 

PA5 

Resolve algún problema sinxelo 
mediante un circuíto pneumático 
representado coa simboloxía normali- 
zada. 

▪ e 

▪ g 

 
▪ B5.5. Uso de simuladores no deseño 

de circuítos básicos. 

▪ B5.6. Aplicación en sistemas indus- 
triais. 

▪ B5.4. Experimentar con dispositivos 
pneumáticos ou simuladores informáticos. 

▪ TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes re- 
ais ou mediante simulación. 

3ºTrimestre 

PA1,PA4 

Realiza montaxes co kit de pneumáti- 
ca. 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

Neste bloque os instrumentos e procedementos de avaliación serán: 

▪ Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de investigación (PA4) 

  
Tecnoloxía. 4º de ESO 

  

Obx. xerais Obx. curso Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución de 
cada estándar 

▪ g 

▪ m 

 
▪ B6.1. O desenvolvemento tecnolóxi- 

co ao longo da historia. 
▪ B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao 

longo da historia. 
▪ TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis 

importantes que se produciron ao longo da histo- 
ria da humanidade. 

1ºTrimestre 

PA4 

Identifica os cambios tecnolóxicos 
máis salientables nas distintas etapas 
da historia 

▪ l 

▪ n 

 
▪ B6.2. Análise da evolución de ob- 

xectos técnicos e tecnolóxicos. Im- 
portancia da normalización nos pro- 
dutos industriais. 

▪ B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecno- 
lóxicos mediante a análise de obxectos. 

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

1ºTrimestre 

PA4 

Realiza unha análise técnica seguin- 
do un guión dado. 

▪ a 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 
▪ B6.3. Aproveitamento de materias 

primas e recursos naturais. 

▪ B6.4. Adquisición de hábitos que 
potencien o desenvolvemento sus- 
tentable. 

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

▪ 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. 

1ºTrimestre 

PA4 

Elabora xuízos de valor dende unha 
postura crítica na análise de obxec- 
tos. 

▪ TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxi- 
cas, económicas e sociais en cada período histó- 
rico, axudándose de documentación escrita e dixi- 
tal. 

1ºTrimestre 

PA4 

Emprega documentación escrita e 
dixital para interpretar as modifica- 
cións tecnolóxicas, económicas e 
sociais nos últimos séculos. 
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3.5 METODOLOXÍA 
 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos nos que se 

traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o deseño, a 

produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. 

Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e 

estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe e de verificación das 

características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a 

colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da 

comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de información, para a elaboración de 

documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a 

presentación ou a publicación de resultados. 

O papel do docente será o de guía neste proceso ademáis a través do método expositivo introducirá os 

contidos teóricos que serán precisos para o posterior traballo no taller. Apoiarase para isto o máis posible 

en presentacións, vídeos, simulacións etc ademáis de no libro de texto, co fin de que os contidos teóricos 

se traballen da forma máis interactiva posible. 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo procurando 

solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información 

adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

Á hora de traballar na aula terase moi en conta a diversidade do alumnado, así prestarase especial 

atención a alumnos que precisan reforzo nalgún punto concreto. Tamén en cada unidade se ofrecen 

contidos e actividades tanto para reforzar o aprendido como para ampliar coñecementos, na aula virtual 

hai seccións en cada unidade denominadas “para saber máis” así como traballos optativos para subir nota, 

isto enfócase a competencias como aprender a aprender e iniciativa e espírito emprendedor. 

3.6 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 toda a ESO empregarase libro de texto dixital EDIXGAL, para 

completalo e poder facer exercicios interactivos empregarase o libro de texto dixital na 

plataforma Tecno12-18 que estará conformado por 6 unidades. 

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, así 

coma actividades para realizar e subir á aula virtual incidindo así no desenvolvemento da 

competencia dixital do alumnado. 

3. Taller e as ferramentas que se atopan no mesmo, temos aquí tamén os kits de circuítos 
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electrónicos e de robótica(Cinco robots Lego Mindstorm EV3 e seis robots Mblock 

Ranger, placas Arduino-Makey e Micro:bit) 

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

traballarase con programas como Sketch Up, Scratch, Lego Minstorms EV3, App Inventor, 

MaKeBlock, Arduino, Visualino, TinkerCad, etc. 

5. Equipos informáticos: Na ESO cóntase con Aulas Edixgal polo que todo o alumnado ten 

ordenador propio. No taller dispoñemos de doce ordenadores para o alumnado e un da 

profesora. 

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

7. Impresora 3D 

 
3.7 AVALIACIÓN 

O referente para avaliar as aprendizaxes do alumnado son os criterios de avaliación e a súa 

concreción nos estándares de aprendizaxe avaliables que figuran nesta programación. No deseño 

das situacións de aprendizaxe tomaranse en consideración todos os elementos do currículo, entre 

eles os procedementos e os instrumentos de avaliación, así como os criterios de cualificación que 

permitan avaliar tanto os resultados da materia como o nivel competencial alcanzado polo alumnado. 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de educación secundaria será 

continua, formativa e integradora. En canto aos instrumentos de avaliación, promoverase o 

uso xeralizado de instrumentos variados, diversos e adaptados ás distintas situacións de 

aprendizaxe. 

No proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou unha alumna non sexa 

o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e das alumnas terá un carácter formativo e 

será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de 

aprendizaxe. 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá ter 

en conta a consecución dos obxectivos establecidos para a etapa e do desenvolvemento das 

correspondentes.competencias. 

As condicións de realización das avaliacións, adaptaranse ás necesidades do alumnado con 

necesidades educativas especiais. Estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para 

minorar as cualificacións obtidas. 

O alumnado será avaliado con obxectividade. Lle será valorado e recoñecido o seu esforzo, 

dedicación e rendemento mediante procedementos obxectivos. 

Así mesmo, os alumnos serán informados ao principio do curso dos criterios de avaliación, 
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os estándares de aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación. 

Os criterios de cualificación atópanse especificados, nesta mesma programación, dentro do 

apartado referido a cada un dos diferentes cursos. 

Co fin de que o alumnado poida acadar uns resultados académicos óptimos na materia, a actuación 

metodolóxica centrarase en potenciar e fomentar os seguintes principios básicos. 

Motivación 
 

É fundamental para que o alumnado faga o esforzo necesario que lle permita acadar resultados 

satisfactorios. Será necesario adaptar permanentemente contidos, esixencias e propostas de traballo para 

que cada quen poida atopar a motivación necesaria. Un alumno motivado tende a concentrarse no 

traballo, a procurar solucións persoais e a facer todo o esforzo que necesita no proceso de aprendizaxe. 

Para facer isto posible procuraremos estratexias de dinamización de grupo, de flexibilidade e 

experimentación e de atención persoal que eviten a dispersión e a falta de interese. Unha estratexia neste 

camiño pode ser a chamada “gamificación” ou “ludificación” que trata de empregar ferramentas para 

programar que se desenvolven nun xogo informático ou que permiten programar xogos de modo visual. 

Responsabilidade e participación 
 

Fomentaremos a responsabilidade no traballo diario como forma de autonomía e autocrítica que 

contribúa a reforzar o compromiso social, a auto-estima e a participación. O alumnado responsable tende 

a motivarse e motivado tende a responsabilizarse. Buscaremos estratexias que impliquen ao alumnado na 

toma de decisións na aula, na realización de propostas e distribución de traballo e na realización de 

tarefas comúns. 

Autonomía 
 

Potenciaremos a autonomía do alumnado como forma de auto-aprendizaxe que reforce motivacións e 

responsabilidade. No plan de traballo incluiremos sempre como necesidade, a de aportar solucións 

persoais e innovadoras que pasen pola busca de información, de materiais axeitados e a síntese de ideas 

de cara ao resultado final. 

Aprendizaxe significativa 
 

Escolleremos temas e propostas de traballo que resulten de interese suficiente para que asente o proceso 

de aprendizaxe, potencie capacidades concretas e sexa percibido como útil, realista e fondamente vivido. 

Intelixencia creativa 
 

A creatividade é parte esencial dos procesos de innovación que procuran desenvolver solucións novas e 

orixinais. Na procura de solucións para a realización de programas informáticos ou de proxectos técnicos 

é esencial a lóxica do proceso, pero tamén a iniciativa innovadora e emprendedora. Coa finalidade de 

potenciar as capacidades e habilidades propias da intelixencia creativa trataremos de fomentar os 

procesos do pensamento diverxente e a imaxinación mediante propostas de traballo que sigan un esquema 
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preparación-incubación, análise lóxica, fase crítica ou diverxente, intimación, síntese, e verificación da 

solución proposta. 

Criterios de cualificación. 

De forma xeral, para cualificar teranse en conta os seguintes criterios: 

• Responsabilidade e autonomía. 

• Participación e propostas. 

• Iniciativa e emprendemento. 

• Achegas e traballo en grupo. 

• Presentación e acabado dos traballos. 

• Nivel de execución. 

• Achegas en postas en común-debates  

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

A avaliación é continua, o que supón o permanente seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe 

procurando datos obxectivos suficientes. 

Como instrumentos concretos para avaliar empregaranse os seguintes: 

• Análise de traballos realizados na clase 

• Análise de traballos propostos para realizar fora da clase. 

• Proxectos a desenvolver individualmente ou en grupo 

• Posta en común, conversacións e debates 

• Resolución de exercicios e problemas. 

 

 

Así, O alumnado será avaliado tendo en conta os seguintes elementos: 

-Porfolio do alumno/a (PA1) 

-Observación directa e rexistro en caderno do docente (PA2) 

-Valoración dun proxecto que de solución a un problema técnico e valoración dunha memoria técnica. (PA3) 

-Produción do alumno: boletíns de exercicios(de prácticas no taller fundamentalmente) e traballos de 

investigación (PA4) 

 -Probas escritas, nas mesmas farase referencia ós estándares que se avalian en cada unha delas (PA5) 

 

Os estándares de aprendizaxe que serán avaliados por cada un dos procedementos xa se especificou 

anteriormente polo que so queda establecer o peso de cada procedemento e o mínimo esixido. 

Criterios de cualificación e  promoción. 

En función de cada procedemento de avaliación aplicado establécense uns criterios de cualificacións 

concretos para os que se toman como referencia da seguinte táboa: 
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Procedemento Mínimo esixido(para facer media coas demais 

cualificacións) 

Peso na nota da avaliación 

Observación directa e rexistro en 

caderno do docente (PA2) e 

porfolio do alumno(PA1) 

Terá que ter todos os test dos temas do libro dixital 

feitos, para o cal se dará tempo durante a clase. 

Entrega dos mesmos nas datas sinaladas. 

10% 

Valoración dun proxecto que dé solución 

a un problema técnico e valoración 

dunha memoria técnica. (PA3) 

e traballos de investigación (PA4) 

Presentación do proxecto na data sinalada 

+ 

Entrega da memoria técnica ( a non entrega da 

memoria ou unha actitude inadecuada durante 

o proceso de construcción  poderá supoñer 

que non se valore o proxecto) 

20% 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. Esto 

suporá o suspenso na avaliación de forma directa. 

70% 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. Os alumnos sempre serán informados do peso de 

cada procedemento na avaliación correspondente. En cada avaliación quedará xustificado o peso de cada 

procedemento na acta do departamento para que conste por escrito. 

Para a cualificación de traballos prácticos, exercicios ou proxectos, valorarase o nivel de  consecución 

dos graos mínimos esixibles para cada estándar relacionado cun contido concreto 

A cualificación final de cada avaliación será a media aritmética das cualificacións acadadas para cada 

bloque de contidos do trimestre. 

Entenderase sempre que una cualificación suficiente de acordo aos graos mínimos fixados será de 5 

sobre un total de 10 puntos posibles, sendo unha nota inferior a cinco indicador de que non se acadaron 

os mínimos esixidos. 

Para a promoción final do alumnado teranse en conta os resultados globais acadados nas avaliacións. O 

alumno promocionará cando a media aritmética de tódalas avaliacións sexa igual ou superior a unha nota 

de 5 puntos sobre un total de 10. 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase 

a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación ou titoría. Neste sentido, para o alumnado 

que teña a materia con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, realizarase 

un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das 

correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva da materia farase efectiva 

na avaliación final do curso. 
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3.8. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 
 

Faremos uso frecuente e dirixido das novas tecnoloxías na aula aplicadas as seguintes actividades: 

 
• Utilización do proxector e o ordenador ou a aula TIC para complementar exposicións e para explicar a utilización de ferramentas informáticas 

relacionadas coa materia. 

• O alumnado empregará programas informáticos libres sobre o sistema operativo GNU/Linux para a realización de traballos e exercicios nos 

diferentes bloques. 

• Empregaremos o navegador de internet e ferramentas ofimáticas para a procura de información e re- cursos para a realización de traballos na aula. 

 

4 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

 

É preciso facer unha avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe co fin de detectar posibles problemas e ver as estratexias máis axeitadas para resolvelos. 

Aplicarase unha rúbrica con 4 niveis na súa escala de logro e imos utilizar un simple cuestionario como instrumento de avaliación que permita situar o proceso 

nun nivel ou outro da escala. O que se describe a continuación é un exemplo que poderá ser modificado ou ampliado de ser necesario. 

 
 

 
Nivel 1: 

nada satisfactorio 

nada de acordo 

mal... 

Nivel 2: 

Satisfactorio 

De acordo no 

esencial 

Aceptable... 

Nivel 3: 

Máis que 

satisfactorio 

De acordo en case 

todo 

Ben... 

Nivel 4: 

Excelente 

Totalmente de 

acordo 

Moi ben... 

As clases están ben planificadas 
    

O alumnado participa nas clases 
    

Ofrécense explicacións individualizadas cando se precisa 
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Ofrécense alternativas ás explicacións na aula para 

comprender os contidos (aula virtual) 

    

Coméntase co alumnado a forma de avaliar e os aspectos 

que levan a unha avaliación positiva dos traballos. 

    

Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 

comentar os seus acertos e erros. 

    

As explicacións son claras 
    

Cando se lle pide ao profesor que repita unha explicación 

non presenta ningún problema 

    

O comportamento durante as clases do alumnado é 
    

Hai variedade nos traballos que se propoñen 
    

Combínase o traballo individual e en equipo por 
    

proxectos 
    

Os proxectos propostos son motivadores 
    

Hai tempo suficiente para levar a cabo as probas escritas 
    

Nas clases vense contidos relacionados co mundo no que 

vivimos 

    

Os ítems que se detecten no nivel 1 (despois de obter as medias das distintas táboas) serán revisados co fin de reorganizar os aspectos aos que fagan referencia 

pois o fin último deste instrumento é a mellora constante no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

5 MECANISMOS DE REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

 

A finalidade do departamento de Tecnoloxía é conseguir que a Programación sexa: 

Eficaz, conseguindo que os contidos sexan asimilados polos alumnos. 

Eficiente, valorando a medida que se desenvolve a programación si se precisan pequenos axustes, de forma que si vemos que algo sobra debe ser 

analizado para a súa supresión, da mesma maneira que si se detectase algunha falla sexa anotado para aplicalo en seguintes programacións. 
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Funcional, que serva para o que se deseñou, de xeito que se poida readaptar se fose necesario. 

Tódolos cambios efectuados ó longo do curso serán reflectidos nas actas do Departamento e tidas en conta en vindeiras programacións. 

Ó finalizar o curso realizarase unha avaliación máis exhaustiva, cos puntos seguintes: 

 Nunca Ás veces Case sempre Sempre 

Respéctase a distribución temporal dos contidos por 

avaliacións 
    

Aplícase a metodoloxía didáctica programada     

Téñense en conta os contidos mínimos para aprobar a 

materia 
    

Os procedementos de avaliación foron axeitados para 
cada estándar 

    

Aplicáronse medidas de atención á diversidade en caso 

de necesidade das mesmas 
    

Lévanse a cabo as actividades de recuperación das 

materias pendentes 
    

Puxéronse en práctica medidas para estimular o 

interese e o hábito de lectura 
    

Empréganse os materiais e recursos programados     

Realízanse as actividades extraescolares programadas     

Anotacións: 

 

En caso de valoración negativa farase un pequeno informe dos motivos que levaron ao incumprimento da programación. Este será incorporado á memoria de 

fin de curso 

Terase en conta por outra banda os resultados académicos obtidos polo alumnado xa que poden provocar cambios sobre a programación. Un índice de 

suspensos moi elevado debe levar a unha revisión da temporalización, da metodoloxía ou do sistema de avaliación empregado. En cada trimestre analizase en 

Comisión de Coordinación Pedagóxica os resultados polo que pode levar a cambios de cara ás seguintes avaliacións si se detectase que os resultados poden 
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ser debidos a defectos na programación. 

Os cambios levados a cabo sobre esta programación quedarán reflectidos nas actas de departamento. 

Todo o anterior terase en conta para a programación do curso seguinte. 

 

6 MATERIAS PENDENTES: Seguimento, recuperación e avaliación 
 

 

Para a recuperación de materias pendentes levaranse a cabo varias actuacións: 

Entregaranse a tódolos alumnos un boletín de exercicios que deberán realizar para poder presentarse ós exames parciais da materia. Realizaranse dous exames 

parciais. O plan será: 

75% probas escritas, unha a principios de ano, outra en maio. 

25% Actividades escritas que se lles proporcionará, entregadas na fecha que se lles diga. De esas fichas sairán, moi similares, as preguntas para o exame. 
 

O docente dedicaralle cada semana tempo a aclarar dúbidas, explicación, corrección de exercicios e orientación ós alumnos coa materia pendente, isto farase a 

demanda dos alumnos. 

No caso de non recuperar a materia deste xeito o alumnado ten dereito a unha proba final.ordinaria. Neste caso a proba terá un valor do 100% da nota. 

Os titores de cada grupo serán informados para o seu coñecemento, e se o consideran oportuno, para que o remitan ós pais dos alumnos e así estean informa- dos. 

 
 

7 AVALIACIÓN INICIAL 
 

 

Para coñecer no momento inicial do curso a situación de partida do alumnado e axustar as estratexias didácticas en función do grao de competencia ou das 

carencias detectadas no alumnado faranse as seguintes actuacións de cara á avaliación inicial: 

Procuraranse os informes correspondentes da orientación do centro relativo a datos de interese relacionados con novas incorporación, alumnos procedentes 

do estranxeiro, alumnos con problemas de aprendizaxe, discapacidade ou con necesidades educativas especiais, etc; para proceder a valorar e, no seu caso, 

realizar as previsións correspondentes de cara a unha atención personalizada, reforzo ou adaptación curricular. 

Procurarase información de interese e/ou destacable en relación coa contorna socio-familiar e da historia escolar do alumno que axuden a valorar as 
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circunstancias do mesmo e a preparar posibles actuacións no axuste de actividades e na atención xeral ao mesmo. 

Faranse propostas de traballo e probas iniciais orientadas a detectar o grao de competencia curricular en relación cos estándares e as competencias clave. 

Prestaremos especial atención á de aprender a aprender, autonomía persoal, e ás relacionadas coa linguaxe e a matemática. 

Ao finalizar a avaliación corrixirase de ser posible en común a proba, de xeito que tratemos en grupo as cuestións prantexadas e se traten as posibles dificul- 

tades. As avaliacións serán posteriormente recollidas pola profesora para unha análise máis exahustiva. Estas probas non terán unha nota numérica senón que 

servirán soamente para a orientar en relación a posibles medidas a adoptar tanto en relación ó punto de partida das unidades didácticas como de posibles refor- 

zos ou medidas extraordinarias que se deba aplicar a algún alumno/a. 

Nos primeiros momentos do curso prestarase especial atención a intereses, motivacións, actitudes, hábitos de traballo e habilidades sociais dos alumnos que 

permitan facer un diagnostico e establecer as accións oportunas en cada caso. 

Toda a información recompilada servirá para a posta en común da avaliación inicial levando propostas concretas de actuación cando proceda, ben de atención 

individualizada, reforzo, adaptación curricular ou adaptación metodolóxica 

 

8 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 

Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas. A través do expediente do alumnado, a información do 

departamento de orientación e a avaliación inicial debería quedar garantida a localización dos problemas relacionados coa aprendizaxe dun alumno/a. 

O alumnado ó que irá dirixido estas medidas poden incluírse nalgún dos grupos que se amosan na seguinte táboa onde tamén se sinalan as medidas tanto 

organizativas como curriculares que se aplicaría en cada caso. 

 

Alumnado de altas capacidades, alumnado con problemas de aprendizaxe e por último un grupo no que atoparíamos alumnos con graves problemas de 

aprendizaxe. Neste caso solicitaríase axuda o departamento de orientación por parte da especialista en pedagoxía terapéutica ou a elaborar unha adaptación 

curricular individualizada (ACI), medidas que poden implicar xa unha redución de contidos a nivel curricular. Neste senso terase moi presente a circular 

8/2009 e o decreto 229/2011, do 7 de decembro, que que regulan este tipo de medidas. 
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 Medidas ordinarias 

 

(organizativas e curriculares) 

Medidas extraordinarias 

 

(organizativas e curriculares) 

Alumnado de altas capacidades 

 
Organizativas 

 

 
 

Curriculares 

Non se contemplan Non se contemplan 

Seleccionar contidos cun grao maior de 

dificultade 

Potenciar a través de actividades que lles 

permitan poñer en xogo as súas 

capacidades. 

Non se contemplan 

Problemas de aprendizaxe (falto de 

motivación, alumnado estranxeiro, 

TDAH, Dislexia, Discalculia, Problemas 

de visión ou audición..) 

Organizativas 

 

 

 

 

 

 

Curriculares 

Adecuación para algún alumno/a ou 

grupo da estrutura organizativa do centro 

e/ou da aula. 

a) Tempos diferenciados, horarios 

específicos, etc. 
b) Espazos diferenciados. 

c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados. 
Desdobre de grupos. 

Reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado na aula. 

De ser o caso, grupos de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro). 

De ser o caso, grupos de adaptación da 

competencia curricular (alumnado 

estranxeiro). 

Atención individual nos tempos de lecer. 

Agrupación con alumnos que sirvan de 

guía. 

Adaptación dos tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para cada 

caso concreto. 

Reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado na aula. 

Alumnado con flexibilización na 

escolarización. 

Graves problemas de aprendizaxe As descritas anteriormente Alumnado que recibe apoio por parte do 

profesorado especialista en PT / AL. 

Organizativas 

 

 

  

De ser o caso, grupos de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro). 
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Curriculares 

As descritas anteriormente Adaptacións curriculares na materia. 

 

Descrición do protocolo de coordinación 

co profesorado que comparte co titular da 

materia os reforzos, apoios, adaptación, 

etc. (coordinación cos PT / AL / outro 

profesorado de apoio / profesorado do 
agrupamento / etc. 

 

9 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

 

O Real Decreto 1105/2014 e o Decreto 86/2015 establece os seguintes “temas transversais”: 

• Comprensión lectora 
 

• Expresión oral e escrita 
 

• Comunicación audiovisual 
 

• Tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) 
 

• Emprendemento 
 

• Educación cívica e constitucional 

Que serán tratados desde o punto de vista de todas as materias en maior ou menor grao, independentemente de que formen partes dos currículos 

específicos dalgunhas delas. 

Así mesmo tamén se mencionan outros coma: 

• Igualdade de xénero 
 

• Non discriminación por diferentes causas 
 

• Resolución pacífica de conflitos 

 

• Educación e seguridade viaria 
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• Educación medio ambiental e desenvolvemento sostible 
 

• Vida saudable 

Os temas transversais impregnan o currículo de todas as materias tamén xogan un papel importante nesta materia pola estreita relación que garda coa realidade. 

Ademais dos temas que xa se traballan en relación ós estándares de aprendizaxe salientar que no departamento de tecnoloxía facemos especial fincapé en 

promover a igualdade de xénero (promoveranse sempre que sexa posible grupos mixtos de traballo no taller) a resolución de conflitos está moi presente no 

traballo no taller xa que as distintas propostas de cada compoñente do grupo deben ser escoitadas atentamente e con respecto por parte dos demais membros. 

En canto a educación ambiental promoverase sempre que sexa posible o uso de materiais reciclados, e por último o traballo no taller respectando as normas de 

seguridade e hixiene fomenta nos alumnos hábitos que contribúen á vida saudable. 

 
10  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

 

O departamento de Tecnoloxía intentará sempre coordinar as posibles actividades en colaboración con outros departamentos. 

Realizaremos actividades para conmemorar a semana da ciencia. Os alumnos expoñen os seus proxectos e traballos. Isto supón un traballo de divulgación 

científica e tecnolóxica ó tempo que exercitan a súa capacidade de comunicación oral e reforzan a súa autoestima amosando os proxectos ou experiencias 

realizadas 

Coordinación do contrato programa Eduexcelencia a través do fomento nun ámbito de coñecemento que neste caso será en STEM, coordinando a liña de 

traballo no PFPP do centro: Iniciativas formativas no ámbito STEM, organizarase para toda a E.S.O. de alumnado interesado nas tardes dos martes fora do 

horario escolar, e nas horas lectivas das materias que participan. Programarase a participación en talleres e concursos de robótica e de programación 

(organizados polas universidade de A Coruña, pola Fundación Igaciencia de A Coruña, polo CIS de Ferrol,…) 

•  Museo de tecnoloxía Muncyt en A Coruña 1º,2º - 4º ESO ( segunda semana de novembro- posiblemente o día 8 se é que tamén temos 

praza no concurso de robótica) 
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• Obradoiro-Concurso galego de robótica organizado por Igaciencia no centro Ágora en A Coruña, para 2º e 4º E.S.O. (8 de novembro ou 

nesa semana xa que as prazas ocúpanse no momento que se abre o prazo, queda pendente de que nos deixen unha praza para o noso 

centro cando a solicite) 

• Participación en talleres de ciencia e tecnoloxía no CIS de Ferrol para 1º e 2º ,4º E.S.O.( segundo ou tercer trimestre, cando os impartan 

solicitarase e esperemos haxa praza para o noso centro) 

• Museo de Lugo+visita aos restos romanos e á muralla- Actividade conxunta do departamento de língua galega e de tecnoloxía para 2º 

E.S.O.  no 2º trimestre. 

• Visita al CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia e á TVG en Santiago-2º e 4º ESO (tercer trimestre) 

• Dentro do CP Innova EDUexcelencia no ámbito STEAM- Espazo maker para levar a cabo proxectos steam nalgunhas sesións extraescolares 

no recreo do comedor dos martes na aula de tecnoloxía- 1º,2º e 3º E.S.O. 

11 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 

A área de tecnoloxía contribúe ao plan de convivencia do centro fomentando o traballo responsable en equipo do alumnado, ensinándolles a respectar as 

diferenzas individuais, a valorar as opinións dos compañeiros e a expresar a súa propia. Coidaremos de favorecer na aula as condicións axeitadas de 

comunicación en canto a respectar a quenda de palabra, falar no ton axeitado, etc. 

 

12 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜISTICO 
 

 

A área de tecnoloxía contribúe ao proxecto lingüístico traballando a expresión escrita do alumnado na realización das memorias técnicas dos proxectos, así 

como na elaboración de traballos de investigación do alumnado. Tamén a expresión oral, coidando do uso de vocabulario axeitado ao contexto. 

A lingua na que se imparte a materia de tecnoloxía é o castelán por lei, a pesar disto a comunicación cos alumnos poderá facerse oralmente indistintamente en 

galego ou castelán en función da lingua que empreguen para dirixirse ó docente. 
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13 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LECTOR DO CENTRO. 
 

 

Cada trimestre adicarase un número de horas igual ó das horas semanais para o fomento da lectura (segundo acordo de CCP). Polo tanto en Tecnoloxía 2º 

ESO haberá tres sesións de lectura por trimestre, en 3ºESO dúas e en 4º de ESO tres. Evidentemente o tipo de lectura será de carácter científico-tecnolóxico. 

Estas horas tamén poderán adicarse á busca de novas relacionadas coa tecnoloxía. 

Ademais en cada curso suxírese unha lectura, esta suxerencia está reflectida na aula virtual. 
 

 

San Sadurniño a 15 de setembro do 2022 

 

 

 
 Mª Teresa Vispalia Blanco  


