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1.- ASPECTOS XERAIS DA PROGRAMACIÓN 

A programación didáctica e o instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende 
ordenar o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado. Debe responder as cuestións qué, cando e cómo 
ensinar, qué, cando e cómo avaliar e cómo atender á diversidade.  

A presente programación elaborouse para a materia de Tecnoloxía nos cursos de 2º/3º/4º de E.S.O. 
(Educación Secundaria Obrigatoria) no CPI Virxe do Monte.  

  Se seguen as directrices da lexislación seguinte: 

• Lei Orgánica 3/2020, do 29 de Decembro (LOMLOE) 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de Decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) 

• Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, pola que se establece o currículo básico na Educación 
Secundaria Obrigatoria e do 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, pola que se describen as relacións entre as competencias, os 
contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o 
bacharelato. 

2.- CONCEPTOS CLAVE: TERMOS BÁSICOS DA PROGRAMACIÓN (Orde OCD 65/2015; BOE 29/1/2015) 

 Obxectivos: Referentes relativos os logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso 
educativo, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas para 
tal fin. 

 Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos 
obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e a adquisición de competencias. 

 Competencias: Capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e 
etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de 
problemas complexos. 

 Criterios de avaliación: Son os que deben servir de referencia para valorar o que o alumno sabe e sabe 
facer en cada área/materia. Desglósanse  en estándares. 

 Estándares de aprendizaxe: Pretenden graduar o rendemento ou o logro acadado. Deben ser 
observables, medibles e avaliables. Poden concretarse a través dos indicadores de logro. 

 Indicadores de logro: Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. 
Forman parte dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo para identificar 
esa graduación sería a rúbrica. 

 Grao de consecución dun estándar: Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun 
estándar para superar a materia. 

 Criterios de cualificación e instrumentos: Serven para ponderar o “o valor” que se dá  a cada estándar e a 
proporción que cada instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor. 

 Procedementos e instrumentos: Fixados no Proxecto curricular do Ministerio en 1992. Habería que 
engadir as Rúbricas ou escalas e os Portfolios . "Os procedementos  de avaliación utilizables, como a 
observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas,  o portfolio, os protocolos 
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de rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de  
avaliación coherente" (Artº 7º, 6, terceiro parágrafo, da Orde ECD 65/2015). 

 Rúbrica: Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe ou 
dunha competencia 

 Portfolio: Achega de producións dun alumno/a. 

 Graduación dos estándares: Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa. 

 Perfil de área: Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a 
avaliación e o reforzo (Artº 5º, 6 Orde ECD/65/2015) 

 Perfil competencial: Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia 
clave (Artº 5º, 7 Orde ECD/65/2015) 

 Avaliación das competencias: "A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar 
integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os coñecementos, destrezas, 
actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD/65/2015) 

 Nivel de desempeño das competencias: … "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales 
como rúbricas ou escalas de avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 7º, 4 da Orde 
ECD/65/2015) 

3.- CONTEXTO 

3.1.- Oferta educativa 

O Centro Público Integrado (C.P.I.) Plurilingüe Virxe do Monte oferta as seguintes etapas educativas: 

- Educación infantil.    

- Educación primaria. 

- Educación secundaria. 

3.2.- Entorno xeográfico, socio-económico e cultural.  

O C.P.I. Virxe do Monte está situado na comarca de Terra Chá limitando ao norte con Vilalba, Abadín e A 
Pastoriza, o sur con Outeiro de Rei, o este con Castro de Rei e ao oeste con Begonte e Vilalba. Ten unha 
superficie de 145 km2 dividida en 20 parroquias. 

A poboación, eminentemente rural, consta (datos ano 2019) de 4484 habitantes dos cales 2180 son homes 
e 2304 mulleres. Ten unha densidade de poboación baixa con 31 habitantes/km2. 

Na zona teñen especial relevancia as economías baseadas na gandaría e agricultura, habendo multitude de 
explotacións por todos vos pobos dúas arredores. Este é un dato de especial influenza non CPI, xa que gran 
parte do seu alumnado colabora cos seus pais ou familiares non mantemento de ditos negocios. Elo implica 
– na maioría dás ocasións – un menor traballo escolar na casa, polo que ou aproveitamento dás horas 
lectivas dentro dá aula é fundamental. É necesario un equilibrio entre ou traballo de clase e as propostas 
diarias para traballar na casa. Esta programación pretende ter en conta  esta realidade  do municipio 
buscando unha modulación entre ou esforzo diario de clase, e ou comportamento e interese dentro dá 
aula. 

Non C.P.I Virxe do Monte vos alumnos/as poden estudar dende infantil  ata 4º ESO de xeito ininterrompido, 
ou cal revirte nunha maior información nas diferentes etapas educativas para lograr mellorar ou 
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rendemento dous alumnos/as dende idades temperás, así como diminuír vos posibles problemas atopados, 
coas medidas de diversificación adecuadas en cada caso. 

4.- OBXECTIVOS 

4.1.- Obxectivos da educación secundaria obrigatoria (Decreto 86/2015, de 25 de xuño) 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 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 coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, 
e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 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 realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora. 
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 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 na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 
dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza 
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 

4.2.- Obxectivos da materia de Tecnoloxía/s na educación secundaria obrigatoria 

• Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar os seus elementos e as funcións que 
realizan, explicar o seu funcionamento, utilizalos e controlalos de diversas formas, e recoñecer as 
condicións fundamentais que interveñen no seu deseño e construción. 

• Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos 
traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, recompilar e seleccionar 
información procedente de distintas fontes, elaborar a documentación pertinente, concibir, deseñar, 
planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e avaliar a súa idoneidade desde 
distintos puntos de vista. 

• Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na procura de 
solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude de respecto, 
cooperación, tolerancia e solidariedade. 

• Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, 
elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas. 

• Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese e 
curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no ambiente, na saúde e na calidade 
de vida das persoas. 

• Manexar con soltura aplicacións informáticas para buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empreñar de forma habitual as redes de 
comunicación na propia formación, na busca de emprego e para acceder a servizos electrónicos 
administrativos ou comerciais. 

• Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á mellora do 
benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá. 
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5.- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS 

Tecnoloxía – 1º ciclo de ESO, 2º Curso  

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

1 

B1.1 Fases do proxecto tecnolóxico 

Set. 8 

 

B1.2 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. 
B1.3 Planificación e construción de prototipos ou maquetas 

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

B1.5 Documentación técnica. Normalización 

2 
B2 BLOQUE 2: Expresión e comunicación técnica 

Out 10 
B2.1 Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. Acotación e escalas. Normalización 
B2.2 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos 

 B2.3 Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño asistido por computador e de simulación 

3 

B3 BLOQUE 3: Materiais de uso técnico 

Nov-Dec 19 

B3.1 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos 
B3.2 Propiedades dos materiais técnicos 

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 X 
 

Avaliación UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 
Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

4 

B4.1 Estruturas: elementos, tipos e funcións 
Xan 10 

 
B4.2 Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas X 
B4.3 Mecanismos de transmisión e transformación do movemento en máquinas 

Feb-Mar 15 
 

B4.4 Relación de transmisión 
B4.5 Simuladores de sistemas mecánicos 
B4.6 Circuítos eléctricos : Compoñentes básicos, funcionamento e simboloxía Mar 6 X 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B5 BLOQUE 4: Tecnoloxía da información e comunicación 

5 

B5.1 Elementos dun equipamento informático 
Mar-Abr 14 

 B5.2 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación 

B5.3 
Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun 
programa informático Mai-Xun 20 

X 

 

Tecnoloxía – 1º ciclo de ESO, 3º Curso  

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

1 

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

Set. 7 

 

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

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

B1.4 
Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no 
ámbito de traballo.Documentación técnica. Normalización. Utilización das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

B1.5 Documentación técnica. Normalización. Utilización das tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

2 

B2 BLOQUE 2: Expresión e comunicación técnica 

Out 12 B2.1 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

B2.2 Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño gráfico por computador ou de simulación. 

3 
B3 BLOQUE 3: Materiais de uso técnico 

Nov-Dec 18 B3.1 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.  
B3.2 Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación. X 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4: Máquinas e sistemas: Electricidade 

4 

B4.1 Efectos da corrente eléctrica: Lei de Joule 
Xan 10 

 
B4.2 Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, funcionamento e simboloxía. 

Lei de Ohm. 
B4.3 Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas Feb 11 
B4.4 Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos 
B4.5 Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación Mar 10 X 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B5 BLOQUE 5: Tecnoloxías da información e comunicación 

5 

B5.1 Elementos dun equipamento informático Abr 12 

 B5.2 Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, a descarga, o intercambio e a 
publicación de información. Mai 11 

B5.3 Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información. 

B5.4 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación. Xun 9 X 

 

 

Tecnoloxía – 2º ciclo de ESO, 4º Curso  

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

1 

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

Set-Out 10 

 

B1.2 Tipoloxía de redes 
B1.3 Publicación e intercambio de información en medios dixitais 
B1.4 Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación 
B1.5 Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de información 

2 

B2 Bloque 2. Instalacións en vivendas 

Nov-Dec 24 
B2.1 Instalacións características: eléctrica, de auga sanitaria e de saneamento 
B2.2 Outras instalacións: calefacción, gas, aire acondicionado e domótica 
B2.3 Normativa, simboloxía, análise e montaxe de instalacións básicas 
B2.4 Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática X 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

 

B3 Bloque 3. Electrónica 

3 

B3.1 Electrónica analóxica 

Xan 12 

 
B3.2 Compoñentes básicos 
B3.3 Simboloxía e análise de circuítos elementais 
B3.4 Uso de simuladores para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos 
B3.5 Montaxe de circuítos sinxelos X 
B3.6 Electrónica dixital 

Febr 5 
 

B3.7 Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos 
B3.8 Portas lóxicas. X 

4 

B4 Bloque 4. Control e robótica 

Mar 

6 

 
B4.1 Sistemas automáticos; compoñentes característicos de dispositivos de control. 
B4.2 Deseño e construción de robots 
B4.3 Graos de liberdade. 
B4.4 Características técnicas X 
B4.5 O computador como elemento de programación e control 

6 
 

B4.6 Linguaxes básicas de programación 
B4.7 Aplicación de tarxetas controladoras na experimentación con prototipos deseñados X 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización 

Probas 
avaliac. Tema  

U.D. 
Bloque Contido 

Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B5 Bloque 5. Neumática e hidráulica 

5 

B5.1 Análise de sistemas hidráulicos e pneumáticos 

Abr-May 25 
 

B5.2 Compoñentes 
B5.3 Principios físicos de funcionamento 
B5.4 Simboloxía 
B5.5 Uso de simuladores no deseño de circuítos básicos 
B5.6 Aplicación en sistemas industriais X 

6 

B6 Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

Xun 5  

B6.1 O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. 

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

B6.3 Aproveitamento de materias primas e recursos naturais 

B6.4 
Adquisición de hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable 

X 

 

 

 

6.- RELACIÓNS ENTRE ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN  
Para facilitar a comprensión das seguintes táboas se axuntan as lendas seguintes: 

 Identificación de contidos e criterios: B1.1: B1: Bloque de contido /1: Número de contido dun bloque 

 Identificación de estándares:   TEB1.1 .2     TE: Abreviatura da área: Tecnoloxía      TI:Tecnoloxía Industrial 
           B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar 
           1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar 
           2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación 

 Competencias clave: 

CCL Competencia comunicación lingüística 
CMCCT Competencia matemática e básicas en ciencia e tecnoloxía 
CD Competencia dixital 
CAA Competencia de aprender a aprender 
CSC Competencia social e cívica 
CSIEE Competencia do sentido da iniciativa e espírito emprendedor 
CCEC Competencia de conciencia e expresións culturais 

 Temas transversais 

CL Compresión lectora 
EOE Expresión oral y escrita 
CA Comunicación audiovisual 
TIC Tecnoloxías da información e comunicación 

EMP Emprendemento 
EC Educación cívica 
PV Prevención da violencia 
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Tecnoloxía – 1º ciclo de ESO, 2º Curso 
1ª

 A
VA

LI
AC

IÓ
N

 

Tema 
UD 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
C.clave Grao mín. 

consecuc. 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

P.escr T.indiv T.grupo Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 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 necesarias para a 
creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa comercialización.  

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

80% 

 

 80% 20%  X X  X   

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 
 o 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

80% 

 

 80% 20% X X X X    

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

100% 
 

 80% 20%     X X X 

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

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

100% 
 

 80% 20% X X X X X X X 

2 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica              

 b 
 f 
 n 

 B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e 
perspectivas. Acotación e escalas. 
Normalización. 

 B2.1. Representar obxectos mediante vistas e 
perspectivas aplicando criterios de normalización e 
escalas.  

 TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas 
obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 
empregando criterios normalizados de acotación e 
escala.  

 CMCCT 
 CAA 
 

100% 80% 10%  10%   X     

 b 
 e 
 f 

 B2.2. Elementos de información de produtos 
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 sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

 CMCCT 
 CAA 

 
80% 80% 10%  10% X X X  X   

 b 
 e 
 f 
 h 

 B2.3. Documentación técnica asociada a un 
produto tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño asistido por 
computador 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 específico de 
apoio. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

30% 

 

  100% X X X X X   

3 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico              

 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 tecnolóxicos. 

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

 CCL 
 CMCCT 

50% 
80% 

  20% X X      

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

 CMCCT 
 CAA 

50% 80%   20% X X      

 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 obxecto, respectando as súas 
características e empregando técnicas e ferramentas 
adecuadas, con especial atención ás normas de 
seguridade e saúde. 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

80%  80%  20%     X X X 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

80%   100%   X X  X   
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1ª
 

AV
AL

I  
Tema 

UD 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C.clave Grao mín. 

consecuc. 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

P.escr T.indiv T.grupo Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

2ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N
 

4 

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

 b 
 f 
 h 
 o 

 B4.1. Estruturas: elementos, tipos e funcións. 
 B4.2. Esforzos básicos aos que están 

sometidas as estruturas. 

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

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 

100% 80%   20% X X  X    

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

 CMCCT 
 CAA 

80% 80%   20% X X X     

 b 
 f 
 g 
 h 
 o 

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

 B4.4. Relación de transmisión. 
 B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

 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 movemento distintos 
mecanismos. 

 CCL 
 CMCCT 80% 80%   20% X X X     

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

 CMCCT 90% 90%   10% X X   X   

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

 CCL 
 CMCCT 50% 90%   10% X X X X    

 TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante 
simboloxía normalizada sistemas mecánicos. 

 CMCCT 
 CD 

20%    100% X X  X X   

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

10% 20%   80%  X   X X X 

 b 
 e 
 f 
 g 

 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, motores, baterías e 
conectores. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

20% 80%   20% X X X X    

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

20%   80% 20%  X X X    

3ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N
 

5 

  Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación              

 f  B5.1. Elementos dun equipamento 
informático. 

 B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento 
informático. 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.  CMCCT 
 CD 

80% 80%  10% 10% X X X X    

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

 B5.2. Deseño, elaboración e comunicación de 
proxectos técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar 
e comunicar proxectos técnicos sinxelos. 

 TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.  CMCCT 
 CD 

50% 80%   20%  X  X X   

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

 CMCCT 
 CD 

80%    100%   X X X   

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 

20%  100%   X X X X    

 b 
 e 
 f 
 g 
 n 

 B5.3. Programación de aplicacións 
informáticas. Estrutura e elementos básicos 
dun programa informático. 

 B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un 
contorno de programación gráfico, utilizando o 
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 
 CCEC 

10%    100%  X X X X   
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Tecnoloxía – 1º ciclo de ESO, 3º Curso 
1ª

 A
VA

LI
AC

IÓ
N

 

Tema 
UD 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
C. clave Grao mín. 

consecuc. 

Instrumentos avaliación Temas transversais 

P.escr T.indiv T.grup Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 
 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

1 

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 
 l 
 o 

 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 necesarias para a 
creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa comercialización, investigar a súa 
influencia na sociedade e propor melloras desde o 
punto de vista tanto da súa utilidade como do seu 
posible impacto social. 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

100%   100%   X   X   

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 
 o 

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

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

 B1.5. Documentación técnica. Normalización. 
Utilización das tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

 B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan 
de traballo utilizando os recursos materiais e 
organizativos con criterios de economía, seguridade 
e respecto polo ambiente, e valorando as condicións 
do contorno de traballo. 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

60%   100%   X X X X   

 TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un 
problema técnico, mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos. 

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

80%   100%      X X  

 TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso. 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

100%    100%      X X 

2 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica              

 b 
 e 
 f 
 n 

 B2.1. Elementos de información de produtos 
tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

 B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos. 

 TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos 
de información de produtos tecnolóxicos. 

 CMCCT 
 CAA 
 80% 80%   20% X  X     

 b 
 e 
 f 
 h 
 o 

 B2.2. Documentación técnica asociada a un 
produto tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño gráfico por 
computador ou de simulación.  

 B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as 
fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización. 

 TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun 
prototipo empregando software específico de apoio. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

60%  100%    X  X    

3 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico              

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

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

 B3.2. Propiedades dos materiais técnicos: 
técnicas de identificación. 

 B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados 
na construción de obxectos tecnolóxicos, 
recoñecendo a súa estrutura interna, en relación 
coas propiedades que presentan e as modificacións 
que se poidan producir. 

 TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais 
de uso técnico, comparando as súas propiedades. 

 CCL 
 CMCCT 
 CAA 

100% 100%    X X      

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

 CCL 
 CMCCT 
 CAA 

80% 100%    X X      

2ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N
 

               4 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control              

 b 
 f 
 h 
 o 

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

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

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

 CCL 
 CMCCT 60% 100%    X X      

 b 
 f 

 B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, 
elementos, funcionamento e simboloxía. Lei 
de Ohm. 

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

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

 

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

 CMCCT 
 CAA 100% 80%  20%      X   

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

 CMCCT 
 100% 80%  20%   X  X    

 b 
 f 
 g 

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

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

 TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, conectores, 
condensadores e resistencias.  

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 80%   80% 20%    X X X  
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1
 

AV
A

LI
AC

 Tema 
UD Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave Grao mín. 

consecuc. 
Instrumentos avaliación Temas transversais 

P.escr T.indiv T.grup Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

60%   80% 20%  X  X X   

 b 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

40%   80% 20%  X  X X   

3ª
 A

VA
LI

AC
IÓ

N
 

5 

 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación              

 f  B5.1. Elementos dun equipamento informático.  B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento 
informático. 

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de 
substituír e montar pezas clave. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

80% 100%    X X   X   

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 
 m 

 B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para a 
procura, a descarga, o intercambio e a 
publicación de información. 

 B5.3. Medidas de seguridade no uso dos 
sistemas de intercambio de información. 

 B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 
de información. 

 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros 
sistemas de intercambio de información. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

60%  80%  20%    X X X X 

 TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a 
cada situación de risco. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

100% 80%   20%    X    

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

 B5.4. Deseño, elaboración e comunicación de 
proxectos técnicos coas tecnoloxías da 
información e da comunicación.  

 B5.3. Utilizar un equipamento informático para elaborar 
e comunicar proxectos técnicos. 

 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos.  CMCCT 
 CD 
 CAA 

60%    100% X X  X X   

 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos.  

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

80%    100%    X  X  

 TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos 
con equipamentos informáticos. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

60%  100%   X X X X X   
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Tecnoloxía – 2º ciclo de ESO, 4º Curso 
1ª

 A
VA

LIA
CI

ÓN
 

Tema 
UD 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
C. clave 

Grao mín. 
Consecuc. 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

1 

 Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación Pescr. T.indiv. T.grupo Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

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. 

CCL 
CMCCT  
CD 

80% 100%    x x  x    

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

CCL 
CMCCT 
CD 

100% 100%    x x x x    

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 criterios de seguridade e uso 
responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de 
internet empregando servizos de localización, comunicación 
intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos. 

CD 
CAA 
CSIEE 

80%   20% 80% x x x x x   

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada 
situación de risco. 

CD 
CSC 100%  100%     x x x x  

b 
e 
f 

B1.4. Conceptos básicos e introdución 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. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CD 

80%   100%  x x x x x   

b 
e 
f 

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

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 obtidos. 

CMCCT  
CD 
CAA 

80%  50% 50%  x x x X    

2 

 Bloque 2. Instalacións en vivendas              

f 
g 

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

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

B2.1. Describir os elementos que compoñen 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. CMCCT 
CAA 100%  50% 50%  x x x  x   

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

CCL 
CMCCT 100% 80%   20% x x x  x   

b 
e 
f 
g 

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

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

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

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

CMCCT 
CAA 100% 40% 30% 30%  x x x x    

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

CMCC 
CD 
CSC 
CSIEE 

60%   100%  x x x x x X  

b 
g 
f 
m 

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

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

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

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

CMCCT 
CAA 
CSIEE 100%   80% 20% x x x x x X  

a 
g 
h 
m 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. 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 consumo enerxético 
dunha vivenda. 

CAA 
CSC  
CSIEE 
 
 
 
 
 
 

80% 20%  80%  x x x x x X  
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1ª
 

AV
A  Tema 

UD 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave 

Grao mín. 
Consecuc. 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

2ª
 A

VA
LIA

CI
ÓN

 

3 

 Bloque 3. Electrónica   P.esc. T.indiv. T.grupo Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV 

f 
g 
h 
o 

B3.1. Electrónica analóxica. 
B3.2. Compoñentes básicos. 
B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

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. 

CCL 
CMCCT 100% 100%    x x x x    

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

CCL 
CMCCT 80% 100%    x x x x    

e 
f 

B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 
B3.4. Uso de simuladores para analizar o 

comportamento dos circuítos electrónicos. 

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

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de 
circuítos analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

CD 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

100%    100% x x x x x   

b 
f 
g 

B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e 
aplicalos no proceso tecnolóxico. 

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

CMCCT 
80%  50% 50%  x x x x x x  

f 
g 

B3.6. Electrónica dixital. 
B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a problemas 

tecnolóxicos básicos. 

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

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

CMCCT 80% 50% 50%   x x x     

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. CMCCT 
CSIEE 
CAA 

60% 50% 30%  20% x x x     

f 
g 

B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos. 

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

CMCCT 
CSIEE 
CAA 

60%  100%   x x x x    

4 

 Bloque 4. Control e robótica              

f 
g 

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

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

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. CCL 
CMCCT 100% 100%    x x x x    

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

CMCCT 
CAA 100%  50% 50%  x x x x x   

f 
g 

B4.2. Deseño e construción de robots.  
B4.3. Graos de liberdade. 
B4.4. Características técnicas. 

B4.2. Montar automatismos sinxelos. TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. CMCCT 
CAA 80%   100%  x x x     

e 
g 

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

B4.6. Linguaxes básicas de programación. 
B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na 

experimentación con prototipos deseñados. 

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

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. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

60%   100%  x x x x x x  

3ª
 A

VA
LIA

CI
ÓN

 

5 

 Bloque 5. Neumática e hidráulica              

f 
h 
o 

B5.1. Análise de sistemas hidráulicos 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. 

CCL 
CMCCT 100% 100%    x x x     

f 
h 
o 

B5.3. Principios físicos de funcionamento. B5.2. Identificar e describir as características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

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

CCL 
CMCCT 100% 100%    x x x     

f B5.4. Simboloxía. B5.3. Coñecer e manexar con soltura a simboloxía necesaria 
para representar circuítos. 

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

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

100%  50% 50%  x x x x    
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1ª
 

AV
A  Tema 

UD 
Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C. clave 

Grao mín. 
Consecuc. 

Instrumentos de avaliación Temas transversais 

e 
g 

B5.5. Uso de simuladores no deseño de circuítos 
básicos. 

B5.6. Aplicación en sistemas industriais. 

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

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou 
hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
 
 

80%   80% 20% x x x x x x  

6 

 Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade              

g 
m 

B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico 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 historia da humanidade. 

CMCCT 
CAA 
CCEC 
CSC 

60% 100%    x x x x    

l 
n 

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

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos 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. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CCEC 

100%  50% 50%  x x x x x x  

a 
f 
l 
n 

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

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

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. 

CCL  
CMCCT 
CSC 
CCEC 

80%   100%  x x x x x x  

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

60%  100%   x x x x x x  
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7.- METODOLOXÍA 

7.1.- Aspectos xerais 

“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 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.” (Decreto 86/2015, de 25 de xuño) 

Durante o desenvolvemento do proceso tecnolóxico diferéncianse tres ámbitos básicos, nos cales se 
atopan reflectidos os diferentes bloques de contidos. 

i. Ámbito relacionado cos recursos dispoñibles para o deseño de solucións. Se engloban aquí os 
aspectos relacionados coa dispoñibilidade de materias primas, operadores tecnolóxicos, a análise 
de obxectos e os medios para a expresión e comunicación de ideas. 

ii. O ámbito relacionado coa organización do proceso tecnolóxico. Se reflicten aquí os temas 
relacionados coa organización do traballo, a seguridade e hixiene no mesmo, as técnicas de 
comunicación e a economía da empresa. 

iii. O terceiro ámbito fai referencia ó conxunto de técnicas que é necesario desenrolar para a 
fabricación dos produtos, a metroloxía, o coñecemento de útiles, ferramentas e máquinas, e as 
técnicas construtivas. 

A construción dun aprendizaxe significativo en tecnoloxía por parte dos alumnos esixe o establecemento 
dunha metodoloxía de ensinanza que desenrole progresivamente estes tres ámbitos, e os concrete en 
realizacións integradoras dos mesmos. 

A tecnoloxía es unha excelente ferramenta para a integración curricular. Resalta a potencialidade e 
versatilidade da área de Tecnoloxía no traballo interdisciplinario, e na realización de proxectos integradores 
de diversa índole. É importante para a mellora da educación do alumnado, a mellora da coordinación entre 
os diferentes departamentos e a realización de traballos e proxectos de forma conxunta. 

 As actividades realizadas en Tecnoloxía contextualizan os contidos que imparten de forma teórica 
outras materias. Isto permite ao alumnado valorar moito máis o resto das áreas de coñecemento, 
debido a súa aplicabilidade. 

 A área de Tecnoloxía contribúe a potenciar o interese polo coñecemento científico-tecnolóxico e 
favorecer esta vocación no alumnado. 

 A maior diferenza con outras áreas estriba no enfoque dos contidos e, sobre todo, na metodoloxía 
empregada: O método de proxectos. É a única área na cal os alumnos/as xeran un 
produto/proceso/sistema da nada. Non reproducen, senón que inventan. 
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7.2.- Estratexias metodolóxicas 

a) A exposición de “contidos”: a importancia dos aspectos prácticos sobre os teóricos 

En Tecnoloxía, os contidos teóricos e os prácticos están completamente relacionados, e forman un todo 
coherente. Isto implica que os profesores/as debemos facer énfase, por un lado nos aspectos prácticos dos 
contidos teóricos. A inclusión de tódolos conceptos xustifícase pola necesidade de aplicar ó deseño e 
construción de obxectos que resolvan problemas tecnolóxicos. Este obxectivo final da unha gran 
importancia, polo tanto, os contidos prácticos. Pero é importante ter en conta que o obxectivo da área non 
é iniciar os alumnos/as nas manualidades ou no bricolaxe, senón proporcionar unha ampla visión do 
alcance da tecnoloxía no mundo actual, desenrola-los aspectos técnicos dos contidos clásicos de outras 
disciplinas (Física, Química, Debuxo Técnico …) e dotarlles das armas necesarias para resolver problemas 
técnicos, creando así unha formación tecnolóxica imprescindible para as persoas do noso tempo. 

b) Os “problemas técnicos” e a “análise de obxectos” 

É importante presenta-los obxectos e cuestións técnicas relacionadas cos contidos que se van a tratar. Un 
bo punto de partida é o plantexamento de problemas técnicos que poden ser resoltos a partires dos 
contidos, a aplicación de coñecementos previos á resolución destes problemas é un punto de gran interese. 

A análise de obxectos é tamén un bo centro de interese sobre o que  apoiar o comezo da explicación dun 
tema. Esta análise débese realizar dende unha perspectiva estética (aspectos estéticos do obxecto e a súa 
integración na contorna), a funcional (necesidades que satisface), a económica (custe de produción e prezo 
final), a técnica (procedementos implicados na súa fabricación)…  

c) As actividades: “Os problemas” 

Dadas as especiais características da área teñen unha gran importancia as actividades que traballan 
aspectos de organización do coñecemento (esquemas, diagramas eléctricos, diagramas neumáticos, 
diagramas funcionais…). Os problemas constitúen o motor do pensamento técnico que lles facilitará os 
alumnos as estratexias técnicas que se utilizan nos contornos laborais. 

d) Os proxectos de construción: “O método de proxectos” 

Un proxecto de construción debe constituír unha proposta que faga que os alumnos/as apliquen os seus 
coñecementos, resolvan diferentes problemas e propoñan solucións técnicas factibles, axustadas a un 
presuposto e cuns materiais determinados. Os proxectos permiten, ademais de aplica-los procedementos 
adquiridos nos temas de ferramentas e técnicas, desenrolar contidos propios dos temas de recursos 
(materias primas, debuxo técnico, deseño…) e organización (elaboración de informes, presupostos…). O 
traballo en equipo dos alumnos/as é un dos puntos mais relevantes, e o recoñecemento da importancia de 
colaborar cos demais, escoita-las súas opinións e valora-las súas capacidades, é un dos principais obxectivos 
conceptuais da área de Tecnoloxía. O planeamento dos proxectos de construción non debe facilitar en 
exceso a labor dos alumnos/as, de forma cas solucións que eles propoñan sexan o mais orixinais posibles. 
Conseguirase así que o traballo en equipo esixa discusións, postas en común, reparto de tarefas… 

e) A “historia” da Tecnoloxía 

O longo do curso, é realmente importante ter como núcleo referencial o desenrolo histórico da Técnica, 
como obxecto de estudio e como orixe de numerosas ideas para a solución de problemas actuais. Os 
contidos de historia da Tecnoloxía deben ser, por tanto, considerados como temas transversais que 
impregnan tódolos contidos da área. Por outra parte, o estudio monográfico dende unha perspectiva 
histórica dalgúns obxectos de gran importancia no noso mundo actual, como son os automóbiles, avións, 
satélites…, é outra das claves da área. Estes estudios monográficos poden resultar de gran interese para os 
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alumnos/as, e resultan un bo punto de partida para enfocar outros contidos. En calquera tratamento 
monográfico sobre calquera obxecto técnico é importante diferencia-las seguintes tres partes: 

- As orixes do invento: analiza-lo momento histórico da orixe dun obxecto, encontra-las necesidades 
que buscaba satisfacer e descubri-la labor dos pioneiros no desenrolo de cada invento. 

- Os aspectos técnicos: analizar que avances foron necesarios para o desenrolo de cada invento, en 
que consiste cada solución técnica e cómo cambiaron co tempo estas solucións. 

- A historia e a cronoloxía: ordenar cronoloxicamente os grandes fitos do desenrolo de cada invento 
e atopa-los grandes fitos na evolución do mesmo. 

Obviamente, o estudio monográfico de cada invento esixe utilizar un vocabulario especial, con numerosos 
conceptos técnicos que deben ser aclarados. De aí a importancia de presentar glosarios cos termos técnicos 
e propoñer ós alumnos/as que os realicen eles mesmos. Sería convinte fomentar a investigación por parte 
dos alumnos/as fora dos materiais curriculares cos que traballan habitualmente, e insistir na consulta de 
enciclopedias, libros técnicos, revistas especializadas… co obxecto de acostumalos a utilizar diferentes 
fontes de información nos traballos. 

7.3.- Secuenciación de traballo na aula-taller: agrupamentos, espazos, recursos… 

As unidades didácticas comezarán con actividades motivadoras que, a súa vez, sirvan para detectar os 
coñecementos previos e actitudes ante a materia. Propoñer actividades de base, a partir dunha 
información ou un vídeo permite introducir a unidade dunha forma máis motivadora que directamente 
cunha clase maxistral. Empregaráse libro de texto, ademais que o propio departamento elaborará diversos 
materiais didácticos: apuntes, presentacións, fichas …, así como materiais interactivos, ben para 
desenvolver dunha maneira máis activa e individual na busca de contidos teóricos, ben para a realización 
de prácticas. Utilizarase a biblioteca do centro como centro indispensable de recursos para a investigación e 
a información. O centro tamén dispón de Aula Virtual no que se inxerirán en breve documentación 
relacionada cos temas a tratar. Se pretende aproveitar os recursos e metodoloxía do ensino a distancia na 
nosa labor como profesores do ensino presencial, tentando fomentar a autonomía do alumnado e a 
responsabilidade á hora de facerse cargo da súa propia aprendizaxe. 

Se levarán a cabo prácticas sinxelas relacionadas con cada bloque de contidos (debuxo, electricidade, 
estruturas, mecanismos, enerxía … ). Como recursos técnicos, utilizaranse materiais comerciais (madeira, 
metais, plásticos, pintura …), e os útiles e ferramentas dos que está dotado o taller. Dentro desta dotación 
existen unha serie de operadores mecánicos, eléctricos e electrónicos, para a confección de circuítos e 
mecanismos. 

Especial mención o método de proxectos que consta da elaboración de proxectos sinxelos que tratan de 
resolver problemas e necesidades do ser humano, situados no contexto do alumno (a vivenda, a cidade, o 
instituto, aula …) ou relacionados coa industria e o comercio do seu entorno. Estes proxectos 
materializaranse en prototipos ou maquetas. Este método consta de etapas de busca de información, 
deseño, expresión gráfica e escrita, aplicación de conceptos teóricos e prácticos previamente explicados e 
aprendidos, busca conxunta dunha solución, construción e revisión dos resultados, elaboración de 
documentación … 

Se fomentará o traballo en equipo, formándose grupos de dous a cinco compoñentes. Se comprobará que 
todos os membros do grupo traballen activamente, asignando funcións rotativas a cada alumno. 

Utilizaremos a aula-taller tanto para as explicacións teóricas, resolución de problemas de cálculo, traballos 
de exposición… coma parte de construción do método de proxectos e realización de prácticas. 
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A aula de Informática se adicará as actividades de busca de información, manexo de programas para a 
elaboración de documentación, deseño gráfico, simulacións eléctricas, neumáticas… 

Materiais Curso 2º eso Curso 3º eso Curso 4º eso 
Documentación Apuntes do Departamento Apuntes do Departamento Apuntes do Departamento 

Materiais de 
reforzo e 
ampliación 

Presentacións, vídeos, 
Páxinas web  
Simuladores mecanismos 
Biblioteca do centro e do 
departamento 

Apuntes do Departamento 
Presentacións,vídeos, 
Páxinas web 
Simuladores eléctricos 
Biblioteca do centro e do 
departamento 

Apuntes do Departamento 
Presentacións,vídeos, 
Páxinas web 
Simuladores neumáticos 
Biblioteca do centro e do 
departamento 

Prácticas e 
Proxectos 

Ferramentas básicas madeira 
Ferramentas básicas metais 
Maquetas mecanismos 
Material eléctrico básico 
 
 
Aula Informática 

Material 
eléctrico/electrónico 
básico 
Maquetas mecanismos 
 
 
Aula Informática 

Material 
eléctrico/electrónico básico 
Equipamento neumática 
Maquetas mecanismos 
Material instalacións 
eléctricas en vivenda 
Aula Informática 

Aula Virtual Cursos propios Cursos propios Cursos propios 

 

7.4.- Aspectos metodolóxicos específicos relacionados coa pandemia COVID-19 

Debido o protocolo establecido froito da pandemia non e aconsellable o uso do método de proxectos pola 
interacción entre alumnos, distancia entre eles, intercambio de ferramentas e materiais... 

No caso de un posible confinamento utilizaremos ferramentas propias do ensino a distancia como:  

- Aula virtual do centro: onde os alumnos disporán de unha ficha cos aspectos mais importantes do 
tema, actividades en forma de boletín u outras tarefas, foros de notificacións e foros de dúbidas. 

- Correo electrónico a disposición dos alumnos: tecnovirxedomonte@gmail.com 

- Clases virtuais a través de aplicación Skype.  

8.- AVALIACIÓN 

8.1.- Avaliación inicial 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a acción docente. 
Isto significa ter en conta no só o punto de partida dos alumnos/as, senón tamén da materia, do 
profesorado, do departamento e do centro. Especificamente tamén terá en conta (ademais dos aspectos 
xerais relacionados coa natureza do currículo) a atención individualizada, os sistemas de comunicación e os 
recursos tecnolóxicos e didácticos dispoñibles.  

De forma resumida, o obxectivo e conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación inicial 

A avaliación inicial realizarase a finais do mes de Outubro e consistirá fundamentalmente en dúas accións: 

a) Recabar información do alumno a través de informes previos (informes psicopedagóxicos, medidas 
de atención a diversidade, informes do titor do curso pasado…), aspectos sociofamiliares 
(dificultades económicas ou sociais, tutelados baixo algún familiar ou servicios sociais, falecemento 
recente dalgún familiar, contactos da familia co centro, procedencia extranxeira…). 

b) Observación directa e anotación no libro do profesor . Se trata de reflexar as posibles dificultades 
académicas (atraso escolar, falta de estudo, desmotivación), dificultades persoais e sociais (illado 
ou rexeitado no grupo, baixa autoestima, respeto entre iguais, desafiante, problemas de 
comportamento, absentismo…) e aspectos que favorecen o desenvolvemento educativo 
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(motivación, esforzo, desenvolvemento intelectual…). Tamén se reflexará o grao de 
desenvolvemento das competencias clave relacionados cos estándares de aprendizaxe vistos ata a 
data de observación. 

Cos datos elaborados se emitirá un informe o tutor de cada grupo e a orientador/a que se encargarán de 
tomar as medidas necesarias e informará os pais/nais, tutores legais sobre as medidas a tomar. 

8.2.- Avaliación continua 

Esta avaliación lévase a cabo durante o proceso ensino-aprendizaxe e o seu principal obxectivo é regular 
este proceso para adaptalo as necesidades do alumnado. Os alumnos deben saber ou coñecer no momento 
de partida o que terán que saber o finalizar. O profesor/a debe informar da súa evolución no proceso de 
aprendizaxe ao mesmo tempo que utilizará este progreso como unha ferramenta motivadora. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Proba escrita: Realizarase unha proba escrita en cada trimestre (excepcionalmente dúas), en 
función do número de unidades e da distribución do tempo dispoñible. Nelas se valorará a 
expresión escrita e gráfica, ortografía, presentación, cálculo de magnitudes, desenvolvemento de 
temas relacionados coas unidades, resolución de problemas. 

 Observación directa:  
- Traballo diario do alumno/a: Iniciativa e interese, participación no traballo dentro e fora da aula, 

hábitos de traballo e caderno de clase, habilidades e destrezas no traballo experimental, traballo 
en grupo (desenvolvemento da súa tarefa dentro do grupo, respecto pola opinión dos demais, 
aceptación da disciplina do grupo, participación nos debates, integración no grupo), coidado do 
material… 

- Expresión oral en exposicións de temas, propostas, proxectos, manexo da terminoloxía axeitada. 

 Produción: dentro de este apartado se engloban todos aqueles traballos que o alumnado debe 
presentar o profesor na data sinalada. 

- Proxecto (se é o caso) 
- Prácticas ou traballos: Exercicios propostos para casa, mostrarios de materiais, planos, croquis, 

esquemas, manexo de simuladores eléctricos e neumáticos, programas CAD, construción de 
circuitos eléctricos e electrónicos, construción de circuitos neumáticos, medición con 
polímetro… 

Neste apartado de produción se valorará: adecuación o que se pide, limpeza, orde, ortografía, 
aportacións, melloras, autonomía, orixinalidade. Tamén se penalizará a presentación fora de prazo 
e a copia directa de compañeiros ou fontes de información escrita ou dixital sen unha análise, 
compresión e elaboración propia. 

Criterios de cualificación 

• Proba escrita: En cada proba escrita farase constar o valor de cada pregunta ou problema.  A 
ponderación deste instrumento na nota de cada avaliación e de ata o 80%. Non se poderá 
aprobar a avaliación cunha nota inferior a 4 puntos neste apartado. As probas escritas 
suspensas poderán superarse nun exame único o final de curso. 

• Observación directa: Se ponderará cun valor de ata o 20% da nota de cada avaliación. 

• Produción: Se ponderará cun valor do 10% da nota de cada avaliación. Non se poderá aprobar 
unha avaliación sen a entrega da produción solicitada nin cunha nota inferior os 4 puntos. Se 
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nalgunha avaliación non se require a entrega de produción a porcentaxe deste apartado se 
incluirá no da proba escrita.  

A nota resultante de cada avaliación virá dada pola media aritmética dos apartados anteriores 
redondeando o punto enteiro superior ou inferior en función exclusivamente de que o apartado de 
observación directa sexa satisfactorio. 

NOTA: Se fora o caso de non poder realizar probas escritas debido a pandemia COVID-19 a produción será 
o 100% da cualificación. 

8.3.- Avaliación final 

A avaliación final no mes de xuño irán aqueles alumnos/as con unha ou mais avaliacións pendentes. A 
recuperación de cada avaliación consistirá unicamente nunha proba escrita por avaliación suspensa e na 
que se avaliarán os mesmos estándares que nas probas escritas anteriores. Dita proba escrita incluirá a 
valoración de cada pregunta ou problema. 

Para superar a materia se deben ter superadas todas as avaliacións cunha nota superior a 4. A cualificación 
final será a media aritmética das tres avaliacións redondeando o enteiro superior ou inferior en función 
exclusivamente de que o apartado de observación directa sexa satisfactorio. 

NOTA: Se fora o caso de non poder realizar probas escritas debido a pandemia COVID-19 a produción será 
o 100% da cualificación. 

8.4.- Avaliación extraordinaria 

A avaliación extraordinaria realizarase mediante unha única proba escrita. A proba consistirá en preguntas 
teóricas e problemas nos que se incluirá a valoración por pregunta ou problema.  

A cualificación final será o resultado da suma de cada unha das preguntas e problemas e redondear o 
enteiro superior ou inferior en función exclusivamente de que o apartado de observación directa reflectido 
o longo do curso fora satisfactorio.  

NOTA: Se fora o caso de non poder realizar probas escritas debido a pandemia COVID-19 a produción será 
o 100% da cualificación. 

9.- MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

As materias pendentes se poderán recuperar avaliación por avaliación e trimestralmente mediante un 
exame similar o que fan os alumnos en cada avaliación ou un traballo en cada avaliación. O traballo 
constará de preguntas tipo teórico-práctico (problemas) que se entregarán o alumno/s en cada avaliación. 
Disporá dun prazo dun mes para a súa entrega. Durante este período o alumno/a poderá resolver cantas 
dúbidas se lle plantexen na hora de recreo previa cita co profesor. 

A avaliación de cada traballo ou exame se fará avaliación por avaliación e para superar a materia pendente 
se debe acadar unha nota superior a 8 puntos sobre 10 posibles en cada traballo ou exame. A cualificación 
final será a media aritmética dos tres exames ou traballos redondeando o enteiro superior. 

 

 

 



Programación Departamento Tecnoloxía 
 

                                                                                    Páxina 23 de 25 

10.- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO   ESCALA 
1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?         
 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DA PRÁCTICA DOCENTE 
ESCALA 

1 2 3 4 
1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?         
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?         
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
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11.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

A programación docente se revisará trimestralmente o fin de cada avaliación mediante o cuestionario 
adxunto. As anotacións se reflectirán na memoria anual para que o principio do curso se teñan en conta na 
elaboración ou modificación da programación. 

INDICADORES DE LOGRO DA PROGRAMACIÓN DOCENTE 
ESCALA 

1 2 3 4 
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?         
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         
32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         
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12.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

No centro existe unha profesora terapéutica (PT) que traballa cos grupos realizando apoio educativo nun 
aula específica con alumnos/as dos cursos de 1º eso/2º eso/3º eso. 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS E EXTRAESCOLARES 

As actividades complementarias e extraescolares están recollidas na PXA. Neste curso debido a pandemia 
COVID-19 decidíuse suprimir as actividades fora do centro. 

14.- DATOS DO DEPARTAMENTO 

 

Materia Curso Grupos Horas Profesor/a 

Tecnoloxía 2º ESO A 3 

Roberto Campo Tecnoloxía 3º ESO A 2 

T.I.C. 4º ESO A 3 
Matemáticas 1º eso 1º ESO A 5 

 


