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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles tecnoloxía 2º ESO
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

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

CCL, CCL,
CMCT, CD,

CAA, CSC,

CSIEE,CCEC

2º-TEB1.1.1-Deseña un prototpo que da solución a un problema técnico sinxelo, mediante o
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

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

CAA,
CSC,

CSIEE

2º-TEB1.2.1-Elabora  a  documentación  necesaria  para  a  planifcación  da  construción  do
prototpo.
2º-TEB1.2.2- Constrúe un prototpo que da solución a un problema técnico sinxelo, mediante
o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

2º-TEB1.2.3-Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica
TE-B2.1-Representar  obxectos  mediante
vistas  e  perspectvas  aplicando  criterios
de normalización e escalas

CMCT,
CAA

2º-TEB2.1.1-Representa  mediante  vistas  e  perspectvas  obxectos  e  sistemas  técnicos,
mediante esbozos e empregando criterios normalizados de acotación e escala.

TE-B2.2-Interpretar  esbozos e bosquexos
sinxelos como elementos de información
de produtos tecnolóxicos.

CMCT,
CAA

2º-TEB2.2.1-Interpreta  esbozos  e  bosquexos sinxelos  como elementos  de información de
produtos tecnolóxicos.

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

CCL, CMCT,
CD, CAA

2º-TEB2.3.1-Produce  os  documentos  relacionados  cun  prototpo  sinxelo  empregando
software especifco de apoio.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

TE-B3.1-Analizar  as  propiedades  dos
materiais  utlizados  na  construción  de
obxectos tecnolóxicos.

CMCT,
CAA

2º-TEB3.1.1-Describe as característcas propias dos materiais de uso técnico.

2º-TEB3.1.2-Identfca tpos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotás.

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

CMCT, CAA,
CSC, CSIEE

2º-TEB3.2.1-Identfca e manipula con seguridade as  ferramentas  do taller  en operacións
básicas de conformación dos materiais de uso técnico.

2º-TEB3.2.2-  Elabora  un  plan  de  traballo  no  taller  con  especial  atención  ás  normas  de
seguridade e saúde.

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

TE-B4.1-Analizar  e  describir  os  esforzos
aos  que  están  sometdas  as  estruturas,
experimentando en prototpos

CMCT,
CAA

2º-TEB4.1.1-Describe audiovisual ou dixital, as característcas propias que confguran os tpos
de estruturas, apoiándose en información escrita.

2º-TEB4.1.2-Identfca os  esforzos  característcos  e  a  súa  transmisión  nos  elementos  que
confguran a estrutura.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

TE-B4.2-Identfcar operadores mecánicos
de  transformación  e  transmisión  de
movementos  en  maquinas  e  sistemas  e
empregalos  para  deseñar  e  montar
sistemas mecánicos.

CMCT, CAA,
CSIEE

2º-TEB4.2.1-Describe,  mediante  información  escrita  e  gráfca,  como  transforman  e
transmiten o movemento distntos mecanismos.

2º-TEB4.2.2-Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas e as
engrenaxes.

2º-TEB4.2.3-Explica a función dos elementos que confguran unha maquina ou un sistema
desde o punto de vista estrutural e mecánico.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Realización dun número de actvidades (especifcadas no punto
3). Estas actvidades son de reforzo e ampliación de aprendizaxes baseadas naqueles contdos e competencias
clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades se colgarán na
Aula Virtual e deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas tamén a través da Aula Virtual ou o
correo habilitado.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades de recuperación semanais que
combinarán parte escrita e parte práctca e que terán como referencia os estándares de aprendizaxe non
superados. Todos estes exercicios deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas a través da Aula
Virtual do centro ou no caso de que non sexa posible, a través do correo habilitado para tal efecto.

Instrumentos:
Alumnado  coa 1ª  e  2ª  avaliación  aprobada:  Actvidades  de  reforzo  e  ampliación,  Listas  de  cotexo,  Táboas  de
observación, Probas (tests) realizados telemátcamente (Aula Virtual)
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas semanalmente nas datas
establecidas ), Listas de cotexo, Táboas de observación, Probas (tests) realizados telemátcamente (Aula Virtual)
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 Avaliación e cualifcación

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:
Para establecer a cualifcación fnal do curso realizarase a media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e
segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba escrita  con toda a materia  e se realizará de forma presencial.  Se a  situación
sanitaria  non permite a  realización de probas presenciais,  levarase a cabo unha avaliación seguindo os mesmos
procedementos que se levaron a cabo para a avaliación a partr da suspensión das actvidades lectvas presenciais, e
que están especifcados no punto 2 desta programación.
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Avaliación e cualifcación

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Teranse en conta os criterios de avaliación establecidos como mínimos nesta programación, é
dicir, a avaliación realizarase tendo en conta os estándares imprescindibles desenvolvidos durante os dous primeiros
trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais.

Criterios de cualifcación:
Tendo en conta que o plan de traballo da programación dividía a materia en dúas partes, para a cualifcación da parte
ou partes  suspensas  farase unha media ponderada das  cualifcacións  obtdas  polo alumnado nas  actvidades de
recuperación e probas telemátcas realizadas.
A cualifcación fnal será a media ponderada das cualifcacións obtdas nas dúas partes.

Procedementos  de avaliación: Aqueles  alumnos/as  que non superaron a materia  pendente de tecnoloxía  foron
matriculados na Aula Virtual de Tecnoloxía de 2º ESO e deberán realizar nas datas establecidas as actvidades de
recuperación programadas para o alumnado con Tecnoloxía de 2º ESO pendente. Tendo en conta que o plan de
traballo da programación dividía a materia en dúas partes, o alumnado deberá realizar as actvidades de recuperación
da parte ou partes que non ten aprobadas.
O alumnado coa materia pendente deberá entregar as actvidades de recuperación a través da Aula Virtual ou do
correo habilitado nas datas establecidas.
Instrumentos  de avaliación:  Actvidades  de  recuperación  (entregadas  nas  datas  establecidas  ),  listas  de  cotexo,
táboas de observación, probas (tests) realizados telemátcamente (Aula Virtual).
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1. estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles tecnoloxía 3º ESO
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos
TE-B1.1-Identfcar  e  describir  as  etapas
necesarias  para  a  creación  dun produto
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa
comercialización,  investgar  a  súa
infuencia na sociedade e propor melloras
desde  o  punto  de  vista  tanto  da  súa
utlidade  como  do  seu  posible  impacto
social.

CCL,  CMCT,
CD,
CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC

3º-TEB1.1.1-Deseña un  prototpo que da solución a un problema técnico,  mediante o
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica
TE-B2.1-Interpretar  esbozos e  bosquexos
como  elementos  de  información  de
produtos tecnolóxicos.

CMCT, CAA
3º-TEB2.1.1-Interpreta  esbozos  e  bosquexos  como  elementos  de  información  de
produtos tecnolóxicos.

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

CCL,
CMCT, CD,

CAA

3º-TEB2.2.1-Produce os  documentos relacionados cun prototpo empregando software
especifco de apoio.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
Bloque 3: Materiais de uso técnico
TE-B3.1-Analizar  as  propiedades  dos
materiais  utlizados  na  construción  de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa
estrutura  interna,  en  relación  coas
propiedades que presentan e as

CCL,
CMCT, CAA

3º-TEB3.1.1-Describe as característcas propias dos materiais de uso técnico, comparando
as súas propiedades.

3º-TEB3.1.2-Explica  as  técnicas  de  identfcación  das  propiedades  mecánicas  dos
materiais de uso técnico.

Bloque 4: Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control
TE-B4.1-Relacionar os efectos da enerxía
eléctrica  e  a  súa  capacidade  de
conversión  noutras  manifestacións
enerxétcas.

CCL, CMCT 3º-TEB4.1.1-Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.

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

CMCT 3º-TEB4.2.2-Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Realización dun número de actvidades (especifcadas no punto
3). Estas actvidades son de reforzo e ampliación de aprendizaxes baseadas naqueles contdos e competencias
clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades se colgarán na
Aula Virtual e deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas tamén a través da Aula Virtual ou o
correo habilitado.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades de recuperación semanais  que
combinarán parte escrita e parte práctca e que terán como referencia os estándares de aprendizaxe non
superados. Todos estes exercicios deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas a través da Aula
Virtual do centro ou no caso de que non sexa posible, a través do correo habilitado para tal efecto.

Instrumentos:
Alumnado  coa  1ª  e  2ª  avaliación  aprobada:  Actvidades  de  reforzo  e  ampliación,  listas  de  cotexo,  táboas  de
observación, tests(Probas) realizados telemátcamente (Aula Virtual).
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas semanalmente nas datas
establecidas ),  listas de cotexo, táboas de observación, tests(Probas) realizados telemátcamente (Aula Virtual)
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 Avaliación e cualifcación

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:
Para establecer a cualifcación fnal do curso realizarase a media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e
segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba escrita con toda a materia e se realizará de forma presencial.  Se a situación
sanitaria non permite a realización de probas  presenciais,  levarase a cabo unha avaliación seguindo os  mesmos
procedementos que se levaron a cabo para a avaliación a partr da suspensión das actvidades lectvas presenciais, e
que están especifcados no punto 2 desta programación.
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 Avaliación e cualifcación

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Teranse en conta os criterios de avaliación establecidos como mínimos nesta programación, é
dicir, a avaliación realizarase tendo en conta os estándares imprescindibles desenvolvidos durante os dous primeiros
trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais.

Criterios de cualifcación: Tendo en conta que o plan de traballo da programación dividía a materia en dúas partes,
para  a  cualifcación da parte  ou partes  suspensas  farase  unha media ponderada das  cualifcacións  obtdas  polo
alumnado nas actvidades de recuperación e probas telemátcas realizadas.
A cualifcación fnal será a media ponderada das cualifcacións obtdas nas dúas partes.

Procedementos  de avaliación: Aqueles alumnos/as  que non superaron a materia pendente de Tecnoloxía foron
matriculados na Aula Virtual de Tecnoloxía de 3º ESO e deberán realizar nas datas establecidas as actvidades de
recuperación  programadas  para  o alumnado pendente de Tecnoloxía  de 3ºESO.  Tendo en conta  que o plan de
traballo da programación dividía a materia en dúas partes, o alumnado deberá realizar as actvidades de recuperación
da parte ou partes que non ten aprobadas.
O alumnado coa materia pendente deberá entregar as actvidades de recuperación a través da Aula Virtual ou do
correo habilitado nas datas establecidas.
Instrumentos  de  avaliación:  Actvidades  de recuperación  (entregadas  nas  datas  establecidas  ),  listas  de cotexo,
táboas de observación, probas (tests) realizados telemátcamente (Aula Virtual)
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1. estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles tecnoloxía 4º ESO
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Tecnoloxías da información e da comunicación
TE-B1.4-Utlizar equipamentos 
informátcos.

CCL,CMCT, CD
4º-TEB1.4.1-Utliza o computador  como ferramenta de adquisición e interpretación de
datos, e como realimentación doutros procesos cos datos obtdos.

Bloque 2: Instalacións en vivendas
TE-B2.1-Describir  os  elementos  que
compoñen as instalacións dunha vivenda
e as normas que regulan o seu deseño e a
súa utlización

CCL, CMCT

4º-TEB2.1.1-Diferencia as instalacións tpicas nunha vivenda.

4º-TEB2.1.2-Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda.

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

CMCC, CD,
CSC,CSIEE

4º-TEB2.2.1-Interpreta  e  manexa  simboloxía  de  instalacións  eléctricas,  calefacción,
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

4º-TEB2.2.2-Deseña con axuda de software unha instalacións para unha vivenda tpo con
criterios de efciencia enerxétca.

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

CMCT, CAA,
CSIEE 4º-TEB2.3.1-Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza o seu funcionamento.

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

CAA, CSC,
CSIEE 4º-TEB2.4.1-Propón medidas de redución do consumo enerxétco dunha vivenda.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
Bloque 3: Electrónica
TE-B3.1-Analizar  e  describir  o
funcionamento e a aplicación dun circuíto
electrónico  e  os  seus  compoñentes
elementais.

CCL, CMCT

4º-TEB3.1.1-Describe  o  funcionamento  dun  circuíto  electrónico  formado  por
compoñentes elementais.
4º-TEB3.1.2-Explica  as  característcas  e  as  funcións  de  compoñentes  básicos:  resistor,
condensador, diodo e transistor

TE-B3.2-Empregar  simuladores  que
faciliten  o  deseño  e  permitan  a  practca
coa simboloxía normalizada.

CD, CMCT,
CAA,CSIEE

4º-TEB3.2.1-Emprega  simuladores  para  o  deseño  e  a  análise  de  circuítos  analóxicos
básicos, utlizando simboloxía axeitada.

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

CMCT 4º-TEB3.3.1-Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previamente.

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

CMCT,CSIEE,
CAA

4º-TEB3.4.1-Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

4º-TEB3.4.2-Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos.

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

CMCT,CSIEE,
CAA 4º-TEB3.5.1-Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
Bloque 5: Neumátca e hidráulica

TE-B5.1-Coñecer as principais aplicacións
das tecnoloxías hidráulica e pneumátca

CCL, CMCT 4º-TEB5.1.1-Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumátca.

TE-B5.2-Identfcar  e  describir  as
característcas  e  o funcionamento deste
tpo de sistemas.

CCL, CMCT
4º-TEB5.2.1-Identfca  e  describe  as  característcas  e  o  funcionamento  deste  tpo  de
sistemas.

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

CMCT,CAA,
CSIEE

4º-TEB5.3.1-Emprega  a  simboloxía  e  a  nomenclatura  para  representar  circuítos  que
resolvan un problema tecnolóxico.

TE-B5.4-Experimentar  con  dispositvos
pneumátcos  ou  simuladores
informátcos.

CMCT, CD,
CAA,CSIEE

4º-TEB5.4.1-Realiza  montaxes  de  circuítos  sinxelos  pneumátcos  ou  hidráulicos  con
compoñentes reais ou mediante simulación.

Bloque 6: Tecnoloxía e sociedade

TE-B6.1-Coñecer a evolución tecnolóxica
ao longo da historia.

CMCT,CAA,
CCEC,CSC

4º-TEB6.1.1-Identfca os cambios tecnolóxicos mais importantes que se produciron ao
longo da historia da humanidade.

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

CMCT, CAA,
CCEC, CSC

4º-TEB6.2.1-Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa
función histórica e a evolución tecnolóxica.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

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

CCL CMCT,
CD, CAA, CSC,

CCEC

4º-TEB6.3.1-Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a partr da
análise  de  obxectos,  relacionado  inventos  e  descubertas  co  contexto  en  que  se
desenvolven.
4º-TEB6.3.2-Interpreta  as  modifcacións  tecnolóxicas,  económicas  e  sociais  en  cada
período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Realización dun número de actvidades (especifcadas no punto
3). Estas actvidades son de reforzo e ampliación de aprendizaxes baseadas naqueles contdos e competencias
clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades se colgarán na
Aula Virtual e deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas tamén a través da Aula Virtual ou o
correo habilitado.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades de recuperación semanais que
combinarán parte escrita e parte práctca e que terán como referencia os estándares de aprendizaxe non
superados. Todos estes exercicios deberán entregarse semanalmente nas datas establecidas a través da Aula
Virtual do centro ou no caso de que non sexa posible, a través do correo habilitado para tal efecto.

Instrumentos:
Alumnado  coa  1ª  e  2ª  avaliación  aprobada:  Actvidades  de  reforzo  e  ampliación,   listas  de  cotexo,  táboas  de
observación, tests(Probas) realizados telemátcamente (Aula Virtual)
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas semanalmente nas datas
establecidas ),  listas de cotexo, táboas de observación, tests(Probas) realizados telemátcamente (Aula Virtual)

 Cualifcación fnal Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:
Para establecer a cualifcación fnal do curso realizarase a media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e
segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
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Avaliación e cualifcación

Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba escrita  con toda a materia  e se realizará de forma presencial.  Se a  situación
sanitaria  non permite a  realización de probas presenciais,  levarase a cabo unha avaliación seguindo os mesmos
procedementos  que  se  levaron  a  cabo  para  a  avaliación  a  partr  da  suspensión  das  actvidades  lectvas  non
presenciais, e que están especifcados no punto 2 desta programación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:  Por ser fn de etapa a Tecnoloxía en 4º de ESO non pode quedar pendente para o curso
seguinte.

Criterios de cualifcación:  Por ser fn de etapa a Tecnoloxía en 4o de ESO non pode quedar pendente para o curso
seguinte.

Procedementos de avaliación e Instrumentos de avaliación: Por ser fn de etapa a Tecnoloxía en 4º de ESO non pode
quedar pendente para o curso seguinte.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Tecnoloxía Industrial I - 1º BAC
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización
B1.1.  Identfcar  e  describir  as  etapas
necesarias  para  a  creación  dun  produto
tecnolóxico  desde  o  seu  deseño  ata  a  súa
comercialización,  investgar  acerca  da  súa
infuencia  na  sociedade  e  propor  melloras
desde o punto de vista tanto da súa utlidade
como do seu posible impacto social.

CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
CCL

TI1B1.1.1. Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea dada,
explicando o obxectvo de cada etapa signifcatva necesaria para lanzar o produto ao
mercado.

B1.2.  Explicar  as  diferenzas  e  as  similitudes
entre un modelo de excelencia e un sistema
de  xestón  da  calidade,  identfcando  os
principais actores que interveñen e valorando
critcamente  a  repercusión  que  a  súa
implantación  pode  ter  sobre  os  produtos
desenvolvidos, e expolo oralmente co apoio
dunha presentación.

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo de excelencia, razoando a importancia
de cada axente implicado.

CMCCT
CAA
CSIEE

TI1B1.2.2.  Desenvolve  o  esquema  dun  sistema  de  xestón  da  calidade,  razoando  a
importancia de cada axente implicado.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA                                                                                                                      Páxina 25 de 49



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 2. Maquinas e sistemas

B2.1. Analizar os bloques consttutvos de
sistemas e/ou máquinas, interpretando a
súa interrelación, e describir os principais
elementos  que os compoñen,  utlizando
o vocabulario relacionado co tema.

CMCCT,CD
CCL

TI1B2.1.1. Describe a función dos bloques que consttúen unha máquina dada, explicando
de forma clara e co vocabulario axeitado a súa contribución ao conxunto. 

TI1B2.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de  máquinas  e  ferramentas  explicando  a
contribución de cada bloque ao conxunto da máquina.

B2.2.  Realizar  esquemas  de  sistemas
mecánicos  e  de  circuítos  eléctrico-
electrónicos, pneumátcos ou hidráulicos
que dan solución a  problemas técnicos,
con  axuda  de  programas  de  deseño
asistdo,  e  calcular  os  parámetros
característcos destes.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

TI1B2.2.1.  Deseña  o  esquema  dun  circuíto  pneumátco  que  dea  resposta  a  unha
necesidade determinada.

CMCCT
TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico e dun
circuíto pneumátco  a partr dun esquema dado.

B2.3.  Verifcar  o  funcionamento  de
circuítos  eléctricoelectrónicos,
pneumátcos e hidráulicos característcos,
interpretando  os  seus  esquemas,
utlizando  os  aparellos  e  os
equipamentos  de  medida  adecuados,
interpretando e valorando os resultados
obtdos,  apoiándose  na  montaxe  ou
nunha simulación fsica destes.

CMCCT
CD

TI1B2.3.1.  Verifca a evolución dos sinais en circuítos pneumátcos,  debuxando as súas
formas e os valores nos puntos característcos

CMCCT
CAA

TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtdos de circuítos pneumátcos.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación
B3.1. Analizar as propiedades dos materiais
utlizados  na  construción  de  obxectos
tecnolóxicos,  recoñecendo  a  súa  estrutura
interna  en  relación  coas  propiedades  que
presentan  e  coas  modifcacións  que  se
poidan producir.

CMCCT
CAA

TI1B3.1.1.  Establece  a  relación  entre  a  estrutura  interna  dos  materiais  e  as  súas
propiedades.

CMCCT
CCL

TI1B3.1.2. Explica como se poden modifcar as propiedades dos materiais, tendo en conta
a súa estrutura interna.

B3.2.  Relacionar  produtos  tecnolóxicos
actuais  ou  novos  cos  materiais  que
posibilitan  a  súa  produción,  asociando  as
súas característcas cos produtos fabricados,
utlizando exemplos concretos.

CMCCT
CD
CCL

TI1B3.2.1.  Describe,  apoiándose  na  información  obtda  en  internet,  materiais
imprescindibles para a obtención de produtos tecnolóxicos relacionados.

B3.3.  Describir  as  técnicas  utlizadas  nos
procesos de fabricación tpo, identfcando as
máquinas  e  as  ferramentas  utlizadas  e  as
condicións  de  seguridade  propias  de  cada
unha,  apoiándose  na  información
proporcionada na web dos fabricantes.

CMCCT
CCL

TI1B3.3.1. Explica as principais técnicas utlizadas no proceso de fabricación dun produto
dado.

CMCCT
TI1B3.3.2. Identfca as máquinas e as ferramentas utlizadas no proceso de fabricación
dun produto dado.

CMCCT
CCL
CSC

TI1B3.3.3.  Describe  as  principais  condicións  de  seguridade  que  se  deben  aplicar  nun
determinado ámbito de produción,  desde o punto de vista tanto  do espazo como da
seguridade persoal.

B3.4. Analizar o impacto ambiental e social
que  poden  producir  os  procesos  de
obtención  de  materiais  e  os  procesos  de
fabricación.

CMCCT
CSC

TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental que poden producir as técnicas utlizadas.
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Bloque 4. Recursos enerxétcos

B4.1. Analizar a importancia que os recursos
enerxétcos  teñen  na  sociedade  actual,  e
describir  as  formas  de  produción  de  cada
unha,  así  como  as  súas  debilidades  e
fortalezas  no  desenvolvemento  dunha
sociedade sustentable.

CMCCT
CCL
CSC

TI1B4.1.1. Describe as formas de producir enerxía, en relación co custo de produción, o
impacto ambiental e a sustentabilidade.

CMCCT
CCL

TI1B4.1.2. Debuxa diagramas de bloques de diferentes tpos de centrais de produción de
enerxía, e explica cada bloque consttutvos e as súas interrelacións.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os  procedementos  de  avaliación  adecuaranse  ás
adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso
2019/2020:

 Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Realización dun número de
actvidades (especifcadas no punto 3). Estas actvidades son de reforzo e
ampliación de aprendizaxes baseadas naqueles contdos e competencias
clave  máis  necesarios  e  que  requiran  a  mínima  intervención  do
profesor/a.  Estas  actvidades  colgaranse  na  Aula  Virtual  e  deberán
entregarse nas datas establecidas tamén a través da Aula Virtual.

 Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa: Non hai ningún caso.

Instrumentos:
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: 
Listas  de  cotexo.  Táboas  de  observación.  Tests(Probas)  realizados
telematcamente (Aula Virtual)
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa: Non hai ningún caso.

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:
Para establecer a cualifcación fnal do curso realizarase a media aritmétca
das cualifcacións obtdas na primeira e segunda avaliación.
Como todo o alumnado ten unha cualifcación fnal  (media da primeira e
segunda  avaliación)  igual  ou  superior  a  5,  se  presenta  as  actvidades
especifcadas  no  punto  3  (actvidades  correspondentes  á  ampliación  de
aprendizaxes  da  terceira  avaliación)  sumará  á  nota  fnal,  a  nota  das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro

Non haberá ao aprobar todo o alumnado na convocatoria ordinaria de xuño.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:
Non procede ao non haber alumnado coa materia pendente.

Criterios de cualifcación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:           
Non procede.
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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. IES PLURILINGÜE ADORMIDERAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles Tecnoloxía Industrial II - 2º BAC
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Materiais
B1.1.  Identfcar  as  característcas  dos
materiais para unha aplicación concreta,
tendo  en  conta  as  súas  propiedades
intrínsecas  e  os  factores  técnicos
relacionados  coa  súa  estrutura  interna,
así  como  a  posibilidade  de  empregar
materiais non convencionais para o seu
desenvolvemento,  obtendo  información
por  medio  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

CCL ,CMCCT
TI2B1.1.1. Explica como se poden modifcar as propiedades dos materiais, tendo en conta
a súa estrutura interna.

CMCCT,CD
,CAA

TI2B1.1.2.  Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación concreta, obtendo
información por medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

Bloque 2. Principios de maquinas
B2.1.  Defnir  e  expor  as  condicións
nominais  dunha  maquina  ou  unha
instalación  a  partr  das  súas
característcas de uso, presentándoas co
soporte de medios informátcos.

CCL,CMCCT  CD
TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas  e explica a función de cada un no conxunto.

CCL , CAA
TI2B2.1.2.  Defne  as  característcas  e  a  función  dos  elementos  dunha  máquina,
interpretando planos de máquinas dadas.

B2.2.  Describir  as  partes  de  motores
térmicos e eléctricos, e analizar os seus
principios de funcionamento.

CMCCT
TI2B2.2.1. Calcula rendementos de maquinas tendo en conta as enerxías implicadas no
seu funcionamento.

CCL ,CMCCT TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
Bloque 3. Sistemas automátcos
B3.1.  Expor  en  público  a  composición
dunha  máquina  ou  un  sistema
automátco,  identfcando  os  elementos
de  mando,  control  e  potencia,  e
explicando a relación entre as partes que
os compoñen.

CCL,  CMCCT
CAA

TI2B3.1.1. Defne as característcas e a función dos elementos dun sistema automátco,
interpretando planos e esquemas destes

CMCCT ,CAA
TI2B3.1.2.  Diferencia  entre  sistemas  de  control  de  lazo  aberto  e  pechado,  e  propón
exemplos razoados.

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos
B4.1.  Deseñar  mediante  portas  lóxicas
sinxelos  automatsmos  de  control,
aplicando  procedementos  de
simplifcación de circuítos lóxicos.

CMCCT
TI2B4.1.1.  Realiza  táboas  de  verdade  de  sistemas  combinacionais,  identfcando  as
condicións de entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

 Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada: Realización dun número de actvidades (especifcadas no punto 3).
Estas actvidades son de reforzo e ampliación de aprendizaxes baseadas naqueles contdos e competencias clave
máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades colgaranse na Aula Virtual
e deberán entregarse nas datas establecidas tamén a través da Aula Virtual.

 Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa: Non hai ningún caso.

Instrumentos: Listas de cotexo. Táboas de observación. Tests(Probas) realizados telematcamente (Aula Virtual)

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:
Para establecer a cualifcación fnal do curso realizarase a media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e
segunda avaliación.
Como todo o alumnado ten unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5, se
presenta as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal, a nota das actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

Non haberá ao aprobar todo o alumnado na convocatoria ordinaria de xuño.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Non procede ao ser curso fnal de etapa.

Criterios de cualifcación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:   Non procede.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles TIC 4º ESO
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Étca e estétca na interacción en rede

TIC-B1.1-Adoptar condutas e hábitos que
permitan  a  protección  do  individuo  na
súa interacción na rede.

CD, CMCT

4º-TICB1.1.1-Interactua con hábitos adecuados en con-tornos virtuais.

4º-TICB1.1.2-Aplica polítcas seguras de utlización de contrasinais para a protección da
información persoal.

TIC-B1.2-Acceder  a  servizos  de
intercambio e publicación de información
dixital con criterios de seguridade e uso
responsable.

CD, CAA,
CSC,

CCEC

4º-TICB1.2.1-Realiza  actvidades  con  responsabilidade  sobre  conceptos  como  a
propiedade e o intercambio de información.

TIC-B1.3-Recoñecer  e  comprender  os
dereitos dos materiais aloxados na web.

CD, CSC,
CCEC

4º-TICB1.3.1-Consulta distntas fontes e navega coñecendo a importancia da identdade
dixital e os tpos de fraude da web.

4º-TICB1.3.2-Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais
de libre distribución.

Bloque 3: Organización, deseño e produción de información dixital

TIC-B3.1-Utlizar  aplicacións  informátcas
de  escritorio  para  a  produción  de
documentos.

CD, CMCT,
CAA,

CSIEE

4º-TICB3.1.1-Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informátcas que
facilitan a inclusión de táboas, imaxes, formulas, gráfcos, así como outras posibilidades de
deseño, e interactua con outras característcas do programa.

4º-TICB3.1.2-Produce informes que requiren o emprego de follas de calculo, que inclúan
resultados textuais, numéricos e gráfcos.
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

TIC-B3.2-Elaborar  contdos  de  imaxe,
audio e vídeo, e desenvolver capacidades
para integralos en diversas producións.

CD, CMCT,
CCL, CAA,

CSIEE

4º-TICB3.2.1-Integra  elementos  multmedia,  imaxe  e  texto  na  elaboración  de
presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe a mensaxe e ao publico obxectvo a
quen vai dirixido.
4º-TICB3.2.2-Emprega  dispositvos  de  captura  de  imaxe,  audio  e  vídeo,  edita  a
información mediante software específco e crea novos materiais en diversos formatos.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Realización dun número de actvidades (práctcas)  semanais
especifcadas no punto 3 desta programación. Estas actvidades estarán baseadas naqueles aprendizaxes  e
competencias clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades
(práctcas) colgaranse na Aula Virtual do centro e se entregarán nas datas establecidas tamén a través da Aula
Virtual.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades (práctcas) de recuperación que
terán  como  referencia  os  estándares  de  aprendizaxe  non  superados.  Todas  estas  actvidades  (práctcas)
deberán entregarse nas datas establecidas a través da Aula Virtual do centro.  

      Neste momento hai unha alumna coa TIC de 4º ESO suspensa. Esta alumna ten atención domiciliaria dende  
      principio do curso polo que ademais de dispoñer das actvidades de recuperación na Aula Virtual se lle enviarán

as actvidades a realizar á ttora de atención domiciliaria para o seu envío posterior á alumna. Desta maneira
contnuamos co desenvolvemento das actuacións e medidas para a atención á diversidade e facilitamos o seu
seguimento.

Instrumentos:
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Actvidades (práctcas) entregadas semanalmente,  listas de cotexo,
táboas de observación, Rúbrica.
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas nas datas establecidas ),
listas de cotexo, táboas de observación, Rúbrica.
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Avaliación e cualifcación

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:  Para obter a cualifcación fnal de curso farase
unha media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba con toda a materia e se realizará de forma presencial. Se a situación sanitaria non
permite a realización de probas presenciais, levarase a cabo unha avaliación seguindo os mesmos procedementos
que se levaron a cabo para a avaliación a partr da suspensión das actvidades lectvas presenciais,  e  que están
especifcados no punto 2 desta programación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación:  Por ser fn de etapa a materia de TIC en 4º de ESO non pode quedar pendente para o curso
seguinte.

Criterios de cualifcación:  Por ser fn de etapa a materia de TIC en 4º de ESO non pode quedar pendente para o curso
seguinte.

Procedementos de avaliación e Instrumentos de avaliación: Por ser fn de etapa a materia de TIC en 4º de ESO non
pode quedar pendente para o curso seguinte.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles TIC 1º BAC
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: A sociedade da información e o computador
TIC-B1.1-Analizar e valorar as infuencias
das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación  na  transformación  da
sociedade actual, tanto nos ámbitos da
adquisición do coñecemento como nos
da produción.

CD, CSIEE,
CSC

1º-TICB1.1.1-Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e
sociedade do coñecemento.

1º-TICB1.1.2-Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como 
consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación.

Bloque 3: Softare para sistemas informátcos

TIC-B3.1-Utlizar  aplicacións
informátcas de escritorio ou web, como
instrumentos  de  resolución  de
problemas específcos

CD, CMCT,
CCL,CAA,

CSIEE,CSC,

CCEC

1º-TICB3.1.2-Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as
posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destnatario.

1º-TICB3.1.3-Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multmedia,
adecuando a mensaxe ao publico obxectvo ao que se destna.

1º-TICB3.1.4-Resolve problemas que requiran a utlización de follas de calculo, xerando
resultados textuais, numéricos e gráfcos.

1º-TICB3.1.5-Deseña elementos gráfcos en 2D e 3D para comunicar ideas.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Realización dun número de actvidades (práctcas) semanais
especifcadas no punto 3 desta programación. Estas actvidades estarán baseadas naqueles aprendizaxes  e
competencias clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades
(práctcas) colgaranse na Aula Virtual do centro e se entregarán nas datas establecidas tamén a través da Aula
Virtual.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades (práctcas) de recuperación que
terán  como referencia  os  estándares  de  aprendizaxe  non superados.  Todos  estas  actvidades  (práctcas)
deberán entregarse nas datas establecidas a través da Aula Virtual do centro.  

Instrumentos:
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Actvidades (práctcas) entregadas semanalmente,  listas de cotexo,
táboas de observación, Rúbrica.
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas nas datas establecidas ),
listas de cotexo, táboas de observación, Rúbrica.
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 Avaliación e cualifcación

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:  Para obter a cualifcación fnal de curso farase
unha media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba con toda a materia e se realizará de forma  presencial.

Se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais, levarase a cabo unha avaliación seguindo os
mesmos procedementos que se levaron a cabo para a avaliación a partr da suspensión das actvidades lectvas
presenciais, e que están especifcados no punto 2 desta programación.
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Avaliación e cualifcación

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnado con TIC de 1º de bacharelato pendente.

Criterios de cualifcación: Non hai alumnado con TIC de 1º de bacharelato pendente.

Procedementos  de  avaliación  e  Instrumentos  de  avaliación:  Non  hai  alumnado  con TIC  de  1º  de  bacharelato
pendente.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles TIC 2º BAC
Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

Bloque 1: Programación
B1.1.  Describir  as  estruturas  de
almacenamento  e  analizar  as
característcas de cada unha.

CD, CMCCT
CCL

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en
conta as súas característcas.

B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a
semántca  das  construcións  dunha
linguaxe de programación.

CD
CMCCT

CAA,CSIEE

TIC2B1.2.1.  Elabora  diagramas  de  fuxo  de  mediana  complexidade  usando  elementos
gráfcos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas concretos.

B1.3. Utlizar contornos de programación
para  deseñar  programas  que  resolvan
problemas concretos.

CD
CMCCT

CAA

CSIEE

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  utlizando  contornos  de
programación.

B1.4.  Realizar  programas  de  aplicación
nunha  linguaxe  de  programación
determinada  e  aplicalos  a  solución  de
problemas reais.

CD,CMCCT
CAA,CSIEE

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  defnindo  o  fuxograma
correspondente e escribindo o código correspondente.

CD,CMCCT
CAA,CSIEE

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos
susceptbles de seren programados como partes separadas

Bloque 2. Publicación e difusión de contdos
B2.1. Utlizar e describir as característcas
das  ferramentas  relacionadas  coa  web
social,  identfcando  as  funcións  e  as
posibilidades que ofrecen as plataformas
de traballo colaboratvo.

CD,CMCCT
CCL,CCA

CSIEE,CSC

CCEC

TIC2B2.1.1.  Deseña  paxinas  web  e  blogs  con  ferramentas  especifcas  analizando  as
característcas  fundamentais  relacionadas  coa  súa  accesibilidade  e  a  sua  usabilidade,
tendo en conta a función a que está destnada.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe
B2.2. Elaborar e publicar contdos na web
que integren información textual, gráfca 
e multmedia, tendo en conta a quen van

dirixidos e os obxectvos.

CD,  CMCCT.
CCL,  CAA
CSIEE,  CSC
CCEC 

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utlizando as posibilidades de colaboración que permiten as
tecnoloxías baseadas na web 2.0.

B2.3. Analizar e utlizar as posibilidades
que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas

na  web  2.0  e  sucesivos
desenvolvementos,  aplicándoas  ao
desenvolvemento  de  traballos
colaboratvos.

CD,  CMCCT
CCL,  CSC
CCEC 

TIC2B2.3.1. Explica as característcas relevantes da web 2.0 e os principios en que esta se
basea.

Bloque 3. Seguridade

B3.1. Adoptar as condutas de seguridade
actva  e  pasiva  que  posibiliten  a
protección  dos  datos  e  do  propio
individuo nas súas iteracións en internet e
na xestón de recursos e aplicacións locais.

CD,CMCCT
CCL,CAA

CSIEE,CSC

CCEC

B3.1. 1Adoptar as condutas de seguridade actva e pasiva que posibiliten a protección
dos datos e do propio individuo nas súas iteracións en internet e na xestón de recursos e
aplicacións locais.
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Criterio de avaliación CC Estándar de aprendizaxe

B3.2. Analizar a importancia da protección
da  información  na  sociedade  do
coñecemento,  valorando  as  repercusións
de tpo económico, social ou persoal.

CD,CMCCT
CAA,CSIE,

CSC

TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de protección de software para internet relacionándoos
cos posibles ataques.

CD,CMCCT
CAA,CSIEE

CSC

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección fsica fronte a
ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos de hardware de
protección.

CD
CMCCT

CCL,CSC

TIC2B3.2.3. Clasifca o código malicioso pola súa capacidade de propagación e describe as
característcas de cada un, indicando sobre que elementos actúan.
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2. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos:  Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o
terceiro trimestre do curso 2019/2020:

• Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Realización dun número de actvidades (práctcas)  semanais
especifcadas no punto 3 desta programación. Estas actvidades estarán baseadas naqueles aprendizaxes  e
competencias clave máis necesarios e que requiran a mínima intervención do profesor/a. Estas actvidades
(práctcas) colgaranse na Aula Virtual do centro e se entregarán nas datas establecidas tamén a través da Aula
Virtual.

• Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Realización de actvidades (práctcas) de recuperación que
terán  como  referencia  os  estándares  de  aprendizaxe  non  superados.  Todos  estas  actvidades  (práctcas)
deberán entregarse nas datas establecidas a través da Aula Virtual do centro.  

Instrumentos:
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobada:  Actvidades (práctcas) entregadas semanalmente,  listas de cotexo,
táboas de observación. Rúbrica.
Alumnado coa 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa:  Actvidades de recuperación (entregadas nas datas establecidas ),
listas de cotexo, táboas de observación. Rúbrica.

 Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualifcación fnal de curso:  Para obter a cualifcación fnal de curso farase
unha media aritmétca das cualifcacións obtdas na primeira e segunda avaliación.
Para o alumnado que ten a primeira e/ou a segunda avaliación suspensa, a cualifcación desas avaliacións suspensas
se obterá facendo unha media das notas obtdas nas actvidades de recuperación.
Aquel alumnado que teña unha cualifcación fnal (media da primeira e segunda avaliación) igual ou superior a 5 e
que presente as actvidades especifcadas no punto 3 (actvidades correspondentes á ampliación de aprendizaxes da
terceira avaliación) sumará á nota fnal resultante de facer a media da primeira e segunda avaliación, a nota das
actvidades entregadas ata un máximo de 2 puntos.
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 Avaliación e cualifcación

Proba extraordinaria de
setembro

A proba extraordinaria de setembro realizarase sobre as aprendizaxes imprescindibles desenvolvidas durante os dous
primeiros trimestres do curso ata a suspensión das actvidades lectvas presenciais, é dicir, ata o día 12 de marzo.
(especifcadas no punto 1).
A proba (exame) será unha proba con toda a materia e se realizará de forma presencial. Se a situación sanitaria non
permite a realización de probas presenciais, levarase a cabo unha avaliación seguindo os mesmos procedementos
que se levaron a cabo para a avaliación a partr da suspensión das actvidades lectvas presenciais,  e  que están
especifcados no punto 2 desta programación.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Dado que e unha materia de 2º de Bacharelato non pode ser unha materia pendente.

Criterios de cualifcación:  Dado que e unha materia de 2º de Bacharelato non pode ser unha materia pendente.

Procedementos de avaliación e Instrumentos de avaliación:  Dado que e unha materia de 2º de Bacharelato non
pode ser unha materia pendente.
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