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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Tal e como se reflicte no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29 de

xuño de 2015, a Tecnoloxía e as TICs levan a cabo un papel importante na nosa sociedade, xa

que  proporcionan un conxunto  de  coñecementos  e  técnicas  que  permiten  satisfacer  as

necesidades individuais e colectivas. 

TECNOLOXÍA
Hai  que  salientar  que  na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos  mestúranse

elementos  de  innovación,  traballo  en  equipo  e  iniciativa  emprendedora  favorecendo  a

formación dunha cidadanía autónoma e competente.

Para a consecución dos seus fins esta materia aborda un amplo conxunto de temas

ao longo dos dous ciclos de secundaria. 

Así no primeiro ciclo de secundaria desenvólvense os bloques:

 “Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos” (bloque transversal desta materia

que  trata  de  desenvolver  habilidades  e  métodos  para  identificar  as  necesidades,

formular solucións aos problemas técnicos e proxectar e construír os obxectos que os

resolven).

 “Expresión e comunicación técnica” (co fin de interpretar e producir  documentos

técnicos  a  través  das  técnicas  básicas  de debuxo e  de  manexo de programas de

deseño  gráfico).

 “Materiais de uso técnico” (ocúpase das características,  propiedades e aplicacións

dos materiais técnicos e as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas así como

dos comportamentos no traballo cooperativo e hábitos de seguridade e saúde).

 “Máquinas e sistemas” (fai referencia as forzas, esforzos e elementos dunha estrutura

así  como  ao  funcionamento  dos  operadores  básicos  para  a  transmisión  e

transformación  do  movemento,  tratando  tamén  os  fenómenos  e  dispositivos

asociados á electricidade)

 “Tecnoloxías da información e da comunicación” (para empregar os equipamentos

informáticos de xeito seguro no deseño, elaboración e comunicación de proxectos

técnicos.

No segundo ciclo de secundaria desenvólvense os bloques:
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 “Tecnoloxías da información e da comunicación”  (amplía o traballado no primeiro

ciclo desenvolvendo os aspectos relativos á comunicación con fíos e sen eles, e ao

tratamento, a almacenaxe e a transmisión da información). 

 “Instalacións  en  vivendas”  (versa  sobre  os  tipos  de  instalacións,  os  seus

compoñentes,  o  seu  funcionamento  e  os  hábitos  de  consumo  para  o  aforro

enerxético).

 “Electrónica” (elemento imprescindible na sociedade que nos atopamos onde o uso

de dispositivos electrónicos é cada vez maior). 

 “Control e robótica” (amosa análises e montaxes sinxelas de sistemas automáticos

onde, a partir da información das condicións do contorno, un dispositivo sexa capaz

de producir (ou simular) as actuacións programadas). 

 “Pneumática  e  hidráulica”  (desenvolve  os  compoñentes  e  os  tipos  de  circuítos

pneumáticos  e  hidráulicos,  intimamente  relacionados  cos  bloques  de  control  e

electrónica). 

 “Tecnoloxía e sociedade” (trátase de reflexionar sobre os avances tecnolóxicos ao

longo da historia e as súas consecuencias).

Así  pois  no  seu  conxunto  intégranse  coñecementos  de  carácter  matemático  e

científico  favorecendo  a  conexión  con  outras  materias  a  través  dun  enfoque

interdisciplinario.

No referente ao noso centro, situado no concello de Cambre (A Coruña) é o IES de

referencia de tres colexios de primaria da zona (o Wenceslao Fernández Flores, o Portofaro

e O Graxal). En canto ao contexto socioeconómico atopámonos, en xeral, con familias de

clase medio/baixo. No aspecto de dotación do centro contamos con dúas aulas-taller con

certas deficiencias en canto a súa equipación por iso que este ano o Departamento decidíu

solicitar á consellería recambio de certo material que atopábase deteriorado, xa que era o

inicialmente provisto pola consellería na apertura do centro (estanterías, bancos de metal...)

e que semellan escasas dado o elevado número de niveis por curso (6 segundos de ESO, por

exemplo). O centro conta con dúas aulas de informática específicas para o emprego en ESO

e Bacharelato,  e aínda que o centro renovou unha destas aulas fai  tres anos (merca de

varios equipos informáticos), aínda hai un elevado número de equipos moi lonxevos(co que

isto  supón  no  ámbito  informático).  O  feito  de  pertencer  o  centro  ao  proxecto  E-dixgal

(dende o  curso 2016-2017) mitiga un pouco esta situación.
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Concretando  na  nosa  materia  e  dado  principalmente  ao  seu  carácter  práctico,  o

habitual é atoparse con alumnado xeralmente motivado e con interese pola mesma (sen

dúbida a metodoloxía de proxectos é un factor clave neste senso).

A materia, tal e como se recolle na LOMCE,  impartirase en tres cursos da ESO: en 2º

e 3º como obrigatorias dentro do bloque de materias específicas mentres que en 4º de ESO

como troncal  obrigatoria  para  o  alumnado de 4º  de ESO da  modalidade de  ensinanzas

Aplicadas. A distribución horaria da materia a que se detalla:

2º ESO: 3 horas semanais 3º ESO: 2 horas semanais 4º ESO: 3 horas semanais 

Ademais  terá  continuidade  en  Bacharelato  a  través  das  materias  específicas  de

opción Tecnoloxía Industrial I e Tecnoloxía Industrial II coa seguinte distribución horaria:

1º BACH: 3 horas semanais 2º BACH: 3 horas semanais

Durante o curso 2019-2020  o centro recupera un grupo de Tecnoloxía Industrial en

1º de Bach  pero non haberá ningún grupo de Tecnoloxía Industrial en 2º de Bach ao non

chegar  o  número  de  alumnos  que  escolleron  esta  materia  ao  mínimo  esixido  dende  a

Consellería. Salientar que dende este curso a materia en 4º de ESO pode ser cursada polo

alumnado de 4º de ESO da modalidade de ensinanzas académicas no noso centro, xa que

ofértase como materia específica para dito alumnado (aprobado polo Claustro do centro). 

TIC
As TIC aportan a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos

tecnolóxicos  e  necesidades  sociais.  Na  resolución  de  problemas  coas  TIC  conxúganse

diferentes  aspectos  tales  como  a  innovación,   o  traballo  en  equipo  ou  o  carácter

emprendedor,  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.

Ademais,  o  coñecemento  das  novas  tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible

perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada

por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A  través das TIC intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, sendo

frecuente o emprego das TIC  para resolver problemas específicos doutras disciplinas.

A materia  Tecnoloxías  da Información e Comunicación prepara ao alumnado para

desenvolverse  non  só  na  súa  alfabetización dixital  centrada no  manexo  dunha  serie  de

ferramentas en continua evolución senón que tamén o dotará dos coñecementos, destrezas

e aptitudes que faciliten o aprendizaxe permanente ao longo da súa vida, de xeito que poida

adaptarse con versatilidade ás demandas que xurdan no campo das TIC.
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Por todo isto, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un

inmenso  potencial  para  axudar  a  comprender  o  contorno  social  e  para  desenvolver  un

conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas

que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual  os

ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

A materia, tal e como se recolle na LOMCE,  impartirase no cuarto curso da ESO como

materia  específica  de  opción  e  nos  dous  cursos  de  Bacharelato  tamén  como  materias

específicas de opción.  A distribución horaria da materia será por semana é a que se detalla:

4º ESO: 3 sesións 1º Bacharelato: 2 sesións 2º Bacharelato: 3  sesións

No noso centro para este curso 2019-2020 contamos con 2 grupos de TIC en 4º de

ESO, 2 grupos de TIC I en 1º de Bacharelato e non hai  grupo de TIC II en 2º de Bacharelato.

Salientar  que  no  primeiro  curso  de  bacharelato  é  habitual  atopar  alumnos  con

distintos coñecementos, xa que hai alumnado que o pasado curso cursou a materia TIC en

4º de ESO   fronte a outros que non a escolleron. Así mesmo o feito de ser unha materia

eminentemente  práctica,  fai  que  na  aula  haxa  unha  grande  variedade  de  alumnos  de

diferente perfís e velocidades.

PROGRAMACIÓN

 Programación  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  problemas  e

necesidades  do  mundo  real,  e  a  de  deseñar  algoritmos  que  os  resolvan  e  que  poidan

aplicarse  na  construción  de  sistemas  tecnolóxicos.  Pero  ademais  dota  o  alumnado  de

técnicas  e  habilidades  que  permiten  aumentar  as  súas  capacidades  de  análise  e  de

resolución  de  problemas  que,  xunto  coa  potenciación  da  capacidade  de  innovación,

proporcionan a esta materia unha grande relevancia educativa. No desenvolvemento das

tarefas propias da programación conxúganse, ademais da innovación, elementos como o

traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha

cidadanía autónoma e competente. 

A materia de Programación aporta os coñecementos informáticos necesarios para

resolver problemas deseñando algoritmos e codificando programas, e para adaptarse aos

cambios propios do ámbito informático. 

Nesta materia intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais

de  que  é  frecuente  que  a  programación  informática  se  utilice  para  resolver  problemas
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específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión tanto con

outras materias como con diversos temas de actualidade.

Trátase  dunha  materia  de  libre  configuración  que  no  noso  centro  ofértase  por

primeira vez durante o presente curso e en 1º de ESO cunha carga horaria dunha sesión á

semana.

Durante este curso impartiranse en 4 grupos de 1º de ESO.

COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO

Durante o presente curso o departamento está formado polos seguintes profesores: 

• Federico Martinez Meiriño que impartirá clase en 2º de ESO e 4º de ESO na materia 

de Tecnoloxías e en Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato. 

• Paula Ferreiro Pena que impartirá clase en 2º e 3º de ESO de Tecnoloxías e en 1º de 

ESO na materia de EPV. 

• Miguel Salido Espiñeira que impartirá clase en 2º e 3º de ESO de Tecnoloxías, en 1º 

de Bacharelato na materia de TIC e en FP básica a materia de ámbito científico.

•  Ángel Meijón Sánchez que impartirá clase en 3º de ESO de Tecnoloxías,  en 4º de ESO

e 1º  de Bacharelato na materia de TIC e en 1º de ESO na materia de Programación.
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 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS
COMPETENCIAS CLAVE

De  acordo  co  desenvolvido  na  LOMCE,  tódalas  materias  do  currículo  deben  de

participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado e que son: 

 Comunicación lingüística (CCL).

 Competencia  matemática  e  competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

 Competencia dixital (CD).

 Aprender a aprender (CAA).

 Competencias  sociais  e  cívicas

(CSC).

 Sentido  de  iniciativa  e  espírito

emprendedor (CSIEE).

 Conciencia e expresións culturais

(CCEC).

TECNOLOXÍA E TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
 CONTRIBUCIÓN DA TECNOLOXÍA EN TERMOS XERAIS

Dada  a  propia  natureza  da  materia,  algunhas  destas  competencias  clave  están

incluídas de xeito directo (CMCCT, CSIEE ou CD). Agora ben o propio carácter da materia,

tamén  permite  un  tratamento  axeitado  doutras  relacionadas  coa  creatividade,  a

comunicación, co traballo en grupo, a busca e selección de información ou coa achega de

solucións a problemas ou situacións reais.

Deste modo, a competencia en comunicación lingüística traballarase a partires da

elaboración de textos escritos en diferentes formatos (papel ou dixital) e da exposición oral

dalgún dos mesmos, favorecendo o emprego axeitado do vocabulario tecnolóxico.

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía como xa

quedou dito, forma parte directa da propia materia,  adquiríndose a través do cálculo de

magnitudes e parámetros, aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto

do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu

funcionamento.

A  competencia  dixital   poderá  desenvolverse  a  través  do  uso  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación á hora de confeccionar as súas memorias, presentar datos ,

simular  circuítos  (eléctricos,  electrónicos,  pneumáticos...)  ou  mediante  a  comunicación

gráfica ademais do seu uso na busca de información a través de Internet. 

A  competencia  para  aprender  a  aprender  e  as  competencias  sociais  e  cívicas

poderanse desenvolver en canto ao traballo en equipo que ten a materia así  como nas
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tarefas expositivas e busca de información, selección e filtración da mesma por parte do

alumnado, en diferentes actividades a realizar ao longo do curso.

Por último a competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor así como a

competencia  de conciencia  e expresión culturais  atópanse vinculadas  a  esta materia  en

canto  á  organización,  deseño,  planificación  e  produción  de  proxectos  tecnolóxicos

transformando  as  súas  ideas  en  dispositivos  así  como  no  análise   dos  diferentes  fitos

tecnolóxicos en distintas culturas e sociedades.

CONTRIBUCIÓN POR CURSOS DA TECNOLOXÍA

O  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29/06/2015  establece,

entre  outros,  as  competencias  clave  a  desenvolver  en  relación  cos  estándares  de

aprendizaxe das materias e que se corresponden con:

TECNOLOXÍA   2º ESO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS

Deseña e constrúe 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

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

CCL  CMCCT CD  CAA

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.       CAA  CSC  CSIEE

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

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

CMCCT  CAA

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  sinxelos  como  elementos  de
información de produtos tecnolóxicos.

CMCCT  CAA

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

CCL  CMCCT  CD  CAA

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

Describe as características propias dos materiais de uso técnico. CCL  CMCCT

Identifica tipos de materiais co que están fabricados obxectos técnicos
cotiás.

CMCCT  CAA

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

CMCCT  CAA  CSC

11



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

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

CMCCT  CAA  CSC  CSIEE

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS
ELÉCTRICOS

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

CCL  CMCCT  CD

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

CMCCT  CAA

Describe,  mediante  información  escrita  e/ou  gráfica,  como
transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos.

CCL  CMCCT

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

CMCCT

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

CCL  CMCCT

Simula  mediante  software  específico  e  mediante  simboloxía
normalizada sistemas mecánicos.

CMCCT  CD

Deseña  e  monta  sistemas  mecánicos  que  cumpran  unha  función
determinada.

CMCCT  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

Identifica as partes dun computador. CMCCT  CD

Manexa programas e software básicos. CMCCT  CD

Usa adecuadamente equipos informáticos e dispositivos electrónicos. CMCCT  CD

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

CCL  CMCCT  CD  CAA  CSIEE

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

CMCCT   CD   CAA   CSIEE
CCEC

TECNOLOXÍA  3º  ESO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS
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Deseña  e  constrúe  un  prototipo  que  dá  solución  a  un  problema
técnico, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

CCL  CMCCT  CD  CAA  CSC

CSIEE  CCEC

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

CCL  CMCCT  CD  CAA

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. CAA  CSC  CSIEE

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

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

CMCCT  CAA

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

CCL  CMCCT  CD  CAA

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

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

CCL  CMCCT  CAA

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

CCL  CMCCT  CAA

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL

Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. CCL  CMCCT

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

CMCCT  CAA  

Calcula  as  magnitudes  eléctricas  básicas  en  circuítos  eléctricos
sinxelos.

CMCCT

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

CMCCT  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

Coñece medidas de seguridade aplicables a  situacións de risco. CMCCT  CD  CAA  CSC 

Instala e manexa programas e software básicos. CMCCT  CD  CAA

Usa adecuadamente equipos informáticos e dispositivos electrónicos. CMCCT  CD  CAA
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Elabora,  presenta  e  difunde  proxectos  técnicos  con  equipamentos
informáticos.

CCL  CMCCT  CD  CAA  CSIEE

TECNOLOXÍA  4º ESO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na
comunicación con e sen fíos.

CCL  CMCCT   CD  

Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos
dixitais.

CCL  CMCCT  CD

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 

Coñece medidas de seguridade aplicables a  situacións de risco. CD  CSC

Desenvolve  un  programa  informático  sinxelo  para  resolver
problemas, utilizando unha linguaxe de programación

CMCCT  CAA  CSIEE  CD

Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e interpretación
de datos, e como realimentación doutros procesos cos datos obtidos.

CMCCT   CD  CAA

BLOQUE 2: INSTALACIÓNS EN VIVENDAS

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. CMCCT  CAA

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda. CCL  CMCCT

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

CMCCT  CAA

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

CMCC  CD  CSC  CSIEE

Realiza  montaxes  sinxelos,  experimenta  e  analiza  o  seu
funcionamento.

CMCCT  CAA  CSIEE

Propón medidas que reduzan o consumo enerxético nas vivendas. CAA  CSC   CSIEE

BLOQUE 3: ELECTRÓNICA

Describe  o  funcionamento  dun  circuíto  electrónico  formado  por
compoñentes elementais.

CCL  CMCCT  

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

CCL  CMCCT

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

CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Deseña e realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos. CMCCT

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. CMCCT
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Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. CMCCT  CSIEE  CAA

Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. CMCCT  CSIEE  CAA

BLOQUE 4: CONTROL E ROBÓTICA

Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. CCL  CMCCT

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

CMCCT  CAA

Representa e monta automatismos sinxelos. CMCCT  CAA

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

BLOQUE 5: PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Describe  as  principais  aplicacións  das  tecnoloxías  hidráulica  e
pneumática.

CCL  CMCCT

Identifica e describe características e  funcionamento destes sistemas. CCL  CMCCT

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

CMCCT  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

BLOQUE 6: TECNOLOXÍA E SOCIEDADE

Identifica  os  cambios  tecnolóxicos  máis  importantes  que  se
produciron ao longo da historia da humanidade.

CMCCT  CAA  CCEC  CSC

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

CMCCT  CAA  CSC  CCEC

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

Interpreta  as  modificacións tecnolóxicas,  económicas  e  sociais  nos
períodos históricos, axudándose de documentación escrita e dixital.

CCL  CMCCT  CD  CAA  CSC
CCEC

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1º BACH

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE
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BLOQUE 1:  PRODUTOS TECNOLÓXICOS: DESEÑO, PRODUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN

Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha
idea  dada,  explicando  o  obxectivo  de  cada  etapa  significativa
necesaria para lanzar o produto ao mercado.

CMCCT   CAA  CSC   CSIEE
CCL

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

CCL  CMCCT  CAA  CSIEE

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

CMCCT  CAA  CSIEE

BLOQUE 2: MÁQUINAS E SISTEMAS

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

CMCCT  CAA  CCL

Debuxa diagramas de bloques de máquinas-ferramenta explicando a
contribución de cada bloque ao conxunto da máquina. 

CMCCT  CD  CCL

Deseña,  utilizando un  programa de  CAD,  o  esquema  dun circuíto
eléctrico-electrónico,  pneumático  ou  hidráulico que  dea  resposta  a
unha necesidade determinada.

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

Calcula  os  parámetros  básicos  de  funcionamento  dun  sistema
mecánico  e  dun  circuíto  eléctrico-electrónico,  pneumático  ou
hidráulico, a partir dun esquema dado.

CMCCT

Verifica  a  evolución  dos  sinais  en  circuítos  eléctrico-electrónicos,
pneumáticos ou hidráulicos, debuxando as súas formas e os valores
nos puntos característicos.

CMCCT  CD

Interpreta  e  valora  os  resultados  obtidos  de  circuítos  eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos.

CMCCT  CAA

Deseña,  constrúe  e  programa  un  sistema  automático  ou  robot  cos
actuadores  e  os  sensores  axeitados,  para  que  o seu  funcionamento
solucione un problema determinado.

CMCCT  CD  CAA  CSIEE

BLOQUE 3: MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN

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

CMCCT  CAA

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

CMCCT  CCL

Describe,  apoiándose  na  información  obtida  en  Internet,  materiais
imprescindibles  para  a  obtención  de  produtos  tecnolóxicos
relacionados coas tecnoloxías da información e da comunicación.

CMCCT  CD  CCL

Explica  as  principais  técnicas  utilizadas  no proceso  de fabricación
dun produto dado.

CMCCT  CCL

Identifica  as  máquinas  e  as  ferramentas  utilizadas  no  proceso  de
fabricación dun produto dado

CMCCT
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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.

CMCCT  CCL  CSC

Coñece o impacto ambiental que  producen as técnicas utilizadas. CMCCT  CSC

BLOQUE 4: RECURSOS ENERXÉTICOS

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

CMCCT  CCL  CSC

Debuxa diagramas de bloques de diferentes centrais de produción de
enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas interrelacións. 

CMCCT  CCL

Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do consumo,
que un edificio estea certificado enerxeticamente.

CSC  CCL

Calcula  custos de consumo enerxético de edificios  de vivendas ou
industriais, partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos
utilizados.

CMCCT  CD

Elabora  plans  de  redución  de  custos  de  consumo  enerxético  para
locais ou vivendas, identificando os puntos onde o consumo poida ser
reducido.

CMCCT  CAA  CSC  CD

TICS
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA EN TERMOS XERAIS

Ao igual que sucede coa materia de Tecnoloxía,  a propia natureza da materia TIC,

leva a que algunhas das competencias clave están incluídas de xeito directo (CMCCT ou CD).

Xunto a este feito o carácter da materia permite ademais un tratamento axeitado doutras

competencias clave:  creatividade, a comunicación,  traballo en grupo...

Deste modo, a  competencia en comunicación lingüística traballarase a partires da

elaboración  de  textos  escritos  en  diferentes  formatos  dixitais(procesadores  de  textos,

programas de presentacións ou redes sociais) e da exposición oral dalgún dos mesmos.

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  como xa

se dixo, forma parte directa da propia materia, en tanto en canto, a evolución informática

responde a avances científicos e técnicos que hai que traballar para poder comprendelos e

asimilalos. Por outra banda o desenvolvemento de aplicacións de software (programación),

exixe uns procedementos de resolución de problemas que responde con exactitude aos de

resolución de problemas matemáticos.
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Evidentemente, a  competencia dixital é a que poderá desenvolverse dunha forma

máis explícita debido a que, na súa maioría, a materia proporciona información sobre os

recursos dixitais que logo poderán ser aplicados na resolución de problemas que xurdan en

diferentes áreas de coñecemento.

A  competencia  para  aprender  a  aprender e  a  competencia  sociais  e  cívicas

poderanse desenvolver en canto ao traballo en equipo que ten a materia así  como nas

tarefas expositivas e busca de información e a selección e filtración da mesma por parte do

alumnado, en diferentes actividades a realizar ao longo do curso.

Por último a competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor así como

a competencia de conciencia e expresión culturais atópanse vinculadas a esta materia en

canto á organización, deseño e produción de información dixital, onde a creatividade xoga

un papel importante.

CONTRIBUCIÓN POR CURSOS DA MATERIA TIC 

As competencias clave  a desenvolver en relación cos estándares de aprendizaxe das

materias  establecidas no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29 de xuño

de 2015  se corresponden con:

TIC  4º ESO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE

Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.    CD   CSC

Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da
información persoal.

   CD   CMCCT

Realiza  actividades  con  responsabilidade  sobre  conceptos  como  a
propiedade e o intercambio de información.

   CD  CAA  CSC  CCEC

Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade
dixital e os tipos de fraude da web.

   CD   CAA  CSC

Diferencia  o  concepto  de  materiais  suxeitos  a  dereitos  de  autoría  e
materiais de libre distribución.

   CD   CSC    CCEC

BLOQUE 2: COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E REDES

Realiza  operacións  básicas  de  organización  e  almacenamento  da
información.

   CD    CMCCT  CAA

Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do    CD    CMCCT  
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equipamento informático.

Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e
os programas vinculados a estes.

   CD   CMCCT  CAA

Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de
comunicación entre dispositivos.

   CD   CMCCT  

Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas
características técnicas e as conexións entre eles.

   CD   CMCCT  

Describe  formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.    CD  CAA  CMCCT  CCL

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN DIXITAL

Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que
facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras
posibilidades de deseño, e interactúa coas características do programa.

   CD      CMCCT  CCL 

   CAA    CSIEE    CCEC

 

Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan
resultados textuais, numéricos e gráficos.

   CD   CMCCT  CCL                 
CSIEE  CSC  

Elabora  bases  de  datos  sinxelas  e  utiliza  a  súa  funcionalidade  para
consultar datos, organizar a información e xerar documentos. 

  CD  CMCCT   CAA  CSIEE 

Integra  elementos  multimedia,  imaxe  e  texto  na  elaboración  de
presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público
obxectivo a quen vai dirixido.

 CD       CMCCT       CAA 

 CSIEE    CCL           CCEC   
CSC

Emprega  dispositivos  de  captura  de  imaxe,  audio  e  vídeo,  edita  a
información  mediante  software  específico  e  crea  novos  materiais  en
diversos formatos.

CD  CMCCT  CCL  CAA  
CSIEE  

BLOQUE 4: SEGURIDADE INFORMÁTICA

Analiza  e  coñece  dispositivos  físicos  e  características  técnicas,  de
conexión e de intercambio de información entre eles. 

  CD     CMCCT  

Coñece os riscos de seguridade e usa hábitos de protección adecuados.   CD    CMCCT  

Describe  a  importancia  da  actualización  do  software  e  do  emprego  de
antivirus e de devasas para garantir a seguridade.

  CD     CMCCT      CCL

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS

Realiza  actividades  que  requiren  compartir  recursos  en  redes  locais  e
virtuais.

 CD    CMCCT       CAA
CSC

Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.  CD     CMCCT     CAA      CCL
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Deseña  páxinas  web  e  coñece  os  protocolos  de  publicación,  baixo
estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade.

 CD         CMCCT    CCL  

 CSIEE    CSC           CCEC

Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter
social e xestiona os propios.

 CD         CMCCT   CCL  

 CCA       CSIEE     CSC

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN

Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información
multiplataforma.

 CD      CMCCT.    CSIEE

Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está
rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

 CD      CMCCT     CCL

CAA    CSC

Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.  CD      CMCCT.

Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.  CD       CMCCT      CCL

 CAA    CSC            CSIEE

Emprega  canles  de  distribución  de  contidos  multimedia  para  aloxar
materiais propios e enlazalos noutras producións.

 CD      CMCCT      CCL

 CSC

TIC I  1º BACHARELATO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O ORDENADOR

Describe as diferenzas entre sociedade da información e  do coñecemento.  CD CCL CSC

Explica os novos sectores económicos que apareceron como consecuencia
da xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación.

 CD CSIEE CSC CCL

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

Describe as características  dos subsistemas que compoñen un computador,
identificando os seus principais parámetros de funcionamento.

 CD  CMCCT CCL  CAA

Realiza  esquemas  de  interconexión  dos  bloques  funcionais  dun
computador  e  describe  a  contribución  de  cada  un  ao  funcionamento
integral do sistema. 

 CD  CAA  CMCCT  CCL
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Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de
computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da información. 

 CD  CMCCT CCL  CAA

Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os
parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento de conxunto. 

 CD  CAA  CMCCT  CCL

Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando cada
parte coa súa función. 

 CD  CMCCT  CAA  

Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de
problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica. 

 CD  CAA  CMCCT 

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando
consultas, formularios e informes. 

 CD CMCCT  CAA  CSIEE

 CCEC

Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as
posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

 CD   CMCCT  CCL  CAA

 CSIEE  CSC  CCEC

Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multimedia,
adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 CD  CMCCT  CCL  CAA

 CSIEE CSC

Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, xerando
resultados textuais, numéricos e gráficos. 

 CD  CMCCT  CAA CSIEE   
CCEC

 Deseña elementos  gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.  CD  CMCCT  CCL  CCEC

CAA  CSIEE  CSC

Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando
programas de edición de ficheiros multimedia.

 CD  CMCCT  CCL  CAA

CSIEE  CSC  CCEC

BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORAS

Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en
redes de datos.

 CD  CAA  CMCCT  CCL

Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e sen eles, e
indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

 CD  CAA   CMCCT  CCL

Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar redes de  CD  CAA  CMCCT   CCL
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datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais.

Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os niveis
OSI de dous equipamentos remotos.

 CD  CAA  CMCCT  CCL

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN

Desenvolve  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas  aritméticos
sinxelos, elaborando os correspondentes diagramas de fluxo.

 CD   CMCCT  CAA  CSIEE

Escribe programas que inclúan bucles  de programación para  solucionar
problemas  que  impliquen  a  división  dun  conxunto  en  partes  máis
pequenas.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e
propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada.

 CD CMCCT   CCL

Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe determinada que
solucionen problemas da vida real.

 CD  CMCCT  CAA  CSIEE

 CSC  CCEC

PROGRAMACIÓN
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA EN TERMOS XERAIS

Do mesmo xeito que as materias de Tecnoloxía e TIC, a propia natureza da materia de

Programación implica que varias das competencias clave estean incluídas de xeito directo

(CMCCT ou CD).  Pero ademais o carácter da materia permite un bo tratamento doutras

competencias clave:  creatividade, a comunicación,  traballo en grupo...

Deste xeito,  a  competencia en comunicación lingüística traballarase a partires da

elaboración de textos escritos na confección de algoritmos ou no emprego das linguaxes de

marca.

A competencia dixital, competencia matemática e competencias básicas en ciencia

e tecnoloxía  forman parte directa da propia materia.

A  competencia  para  aprender  a  aprender e  a  competencia  sociais  e  cívicas

desenvolveranse no traballo en equipo.
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Por último a competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor así como

a competencia de conciencia e expresión culturais atópanse vinculadas a esta materia en

canto ao deseño e resolución de problemas (algoritmos), onde a creatividade xoga un papel

fundamental.

CONTRIBUCIÓN POR CURSOS DA MATERIA DE PROGRAMACIÓN 

As competencias clave  a desenvolver en relación cos estándares de aprendizaxe das

materias  establecidas no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño publicado no DOG o 29 de xuño

de 2015  se corresponden con:

PROGRAMACIÓN 1º ESO:
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: DIAGRAMAS DE FLUXO

Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos.    CD   CSC    CAA

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven.    CD   CMCCT    CSIEE

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  algoritmo  partindo  de  determinadas
condicións.

   CD  CMCCT  

Identifica  elementos  característicos  da  linguaxe  de  programación  en
programas sinxelos.

   CD   CMCCT

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe.    CD    CMCCT  CCL

Emprega  correctamente  os  elementos  do  contorno  de  traballo  de
programación.

   CD    CMCCT  

Implementa  algoritmos  sinxelos  usando  elementos  gráficos  e
interrelacionados para resolver problemas concretos.

   CD   CMCCT  CAA   CSIEE

Realiza  programas  sinxelos  na  linguaxe  de  programación  empregando
instrucións básicas.

   CD   CMCCT  CAA   CSIEE

Realiza  programas  de  mediana  complexidade  na  linguaxe  de
programación empregando instrucións condicionais e iterativas.

   CD   CMCCT  CAA  CSIEE

Descompón  problemas  de  certa  complexidade  en  problemas  máis
pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas. 

   CD  CMCCT  CSIEE

Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo
en conta as súas características.

 CD   CMCCT    CCL
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Realiza  programas de certa complexidade na linguaxe de programación
empregando variables e estruturas de almacenamento, eventos, sensores e
fíos.

 CD   CMCCT   CSIEE    CAA

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado,
partindo de determinadas condicións.

 CD   CMCCT    CSIEE   CAA

Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos
de depuración. 

 CD   CMCCT 

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN WEB

Describe  as  características  fundamentais  e  os  comportamentos  dos
elementos das linguaxes de marcas.

   CD      CMCCT  CCL 

   CSIEE    CCEC

Identifica  as  propiedades  dos  elementos  da  linguaxe  de  marcas
relacionadas coa accesibilidade e a usabilidade das páxinas.

   CD   CMCCT  CCL                 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles.   CD  CMCCT   CAA  CSIEE 

  CCL  CCEC    CSC

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas
de creación de páxinas web e contidos 2.0.

 CD  CMCCT   CAA  CSIEE 

  CCL  CCEC    CSC

24



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

OBXECTIVOS

TECNOLOXÍA
TECNOLOXÍA NA ESO

Dos obxectivos xerais da ESO descritos no D.O.G. do 29 de xullo de 2015,  os que

pretende acadar a materia de Tecnoloxía  nos correspondentes cursos son:

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.
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 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.

 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.

 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.

 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.

 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,

utilizando diversos medios de expresión e representación.

 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. 

 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.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL EN BACHARELATO

No mesmo decreto establécense os obxectivos de Bacharelato, sendo os seguintes os

que pretende acadar a materia de Tecnoloxía Industrial:

• Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a

sustentabilidade.
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• Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

• Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en

particular,  a  violencia  contra  a  muller,  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,

con atención especial ás persoas con discapacidade.

• Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

• Dominar,  tanto na súa expresión oral  como na escrita,  a  lingua galega e a lingua

castelá. 

• Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación. 

• Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

• Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais,  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida. Comprender os elementos e os

procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e

valorar  de forma crítica a  contribución da ciencia  e da tecnoloxía  ao cambio das

condicións de vida,  así  como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio

ambiente  e  a  ordenación  sustentable  do  territorio,  con  especial  referencia  ao

territorio galego. 

• Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

• Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

• Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

• Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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TIC
TIC NA ESO

Dos obxectivos xerais da ESO descritos no D.O.G. do 29 de xullo de 2015,  os que

pretende acadar a materia de Tecnoloxía  nos correspondentes cursos son:

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.
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 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.

 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.

 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. 

 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.

TIC EN BACHARELATO

No mesmo decreto tamén se establecen os obxectivos xerais de Bacharelato sendo os

seguintes os que pretende acadar a materia de TIC nos correspondentes cursos son:

 Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do

Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a

sustentabilidade.

 Consolidar  unha  madureza  persoal  e  social  que  lle  permita  actuar  de  forma

responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e

resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

 Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

 Dominar,  tanto na súa expresión oral  como na escrita,  a  lingua galega e a lingua

castelá.
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 Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

 Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación.

 Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo  contemporáneo,  os  seus

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito

solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

 Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais,  e  dominar  as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

 Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da

tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o

respecto  cara  ao  medio  ambiente  e  a  ordenación  sustentable  do  territorio,  con

especial referencia ao territorio galego.

PROGRAMACIÓN
Dos obxectivos xerais da ESO esta materia tratará de contribuír,  principalmente, a

acadar os seguintes:

 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.

 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.

 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.
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 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

31



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

TEMPORALIZACIÓN  E  DESCRICIÓN  DAS  UNIDADES
DIDÁCTICAS: 

OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

TECNOLOXÍA NA ESO
2º ESO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D. 1 Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos (33% peso na
cualificación)

U.D. 2 Expresión e comunicación gráfica (33% peso na cualificación)

U.D.3 Materiais de uso técnico: a madeira (33% peso na cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D.4 Materiais de uso técnico: os metais (33% peso na cualificación)

U.D. 5 Máquinas e sistemas: estruturas (33% peso na cualificación)

U.D. 6 Máquinas e sistemas: mecanismos (33% peso na cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D. 7 A Corrente eléctrica (50% peso na cualificación)

U.D. 8 Tecnoloxías da Información e da Comunicación (50% peso na
cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
li

ac
ió

n

1 semana Sesións iniciais Presentación 1 Setembro

3 semanas
8 sesións

U.D. 1 Proceso de
resolución de

problemas
tecnolóxicos

Av Inicial 1
Setembro -

OutubroDesenvolvemento
dos contidos

6

6 semanas
17 sesións

U.D. 2 Expresión e
comunicación gráfica

Desenvolvemento
dos contidos

16
Outubro -
NovembroAv Final unidades 1

e 2
1

4 semanas
11 sesións

U.D. 3 Materiais  de
uso técnico: a

madeira

Desenvolvemento
dos contidos

10 Novembro -
Decembro

Av Final 1

2ª
 A

va
li

ac
ió

n

3 semanas
9 sesións

U.D. 4 Materiais  de
uso técnico: os metais

Desenvolvemento
dos contidos

8
Xaneiro 

Av Final 1

4 semanas
12 sesións

U.D. 5 Máquinas e
sistemas: estruturas

Desenvolvemento
dos contidos

14 Febreiro - Marzo
- Abril

Av Final 1

5 semanas U.D. 6 Máquinas e Desenvolvemento 14 Marzo - Abril
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15 sesións
sistemas:

mecanismos

dos contidos

Av Final 1

3ª
 A

va
li

ac
ió

n

7 semanas
20  sesións

U.D. 7 A corrente
eléctrica

Desenvolvemento
dos contidos

6
Abril -Maio

Av Final 1

3 semanas
7 sesións

U.D. 8 Tecnoloxías
da Información e
Comunicación

Desenvolvemento
dos contidos

6
Maio – Xuño

Av Final 1

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS TECNOLÓXICOS

8 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO30%)

 EXPRESIÓN E
COMUNICACIÓN GRÁFICA

17 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

MATERIAIS DE USO TÉCNICO:
A MADEIRA

11 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

MATERIAIS DE USO TÉCNICO:
OS METAIS 

9 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 20%)

MÁQUINAS E SISTEMAS:
ESTRUTURAS

12 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

A CORRENTE ELÉCTRICA 15 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)
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3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

MÁQUINAS E SISTEMAS:
MECANISMOS 

20 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 45%)

TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN E DA

COMUNICACIÓN 

7 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 45%)

34



1ª AVALIACIÓN

U.D. 1  PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Concibir e detallar a solución a un certo problema técnico, planificar a realización, levala a cabo e avaliar os resultados obtidos
empregando criterios de control de calidade.

 Comprender conceptos básicos que permitan interpretar feitos observables e predicir o seu comportamento.

 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias

 Abordar problemas da vida cotiá e doméstica adquirindo progresivas cotas de autonomía e iniciativa persoal á hora de caracterizar
unha posible solución.

 Tomar decisións entre opcións diversas á hora de enfrontarse a unha proposta de traballo.

 Elixir materiais e técnicas de traballo para a execución dun proxecto con criterios económicos e axustados ó seu propósito.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS  

 Fases do proxecto tecnolóxico. 
 A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas.
 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos.
 Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas.
 Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no contorno de traballo. 
 Documentación técnica. Normalización.



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

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

 Respectar as opinións dos compañeiros e aportar ideas e solucións con iniciativa propia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS

EXIXIBLES
C.CLAVE

Deseña e constrúe  un prototipo  que soluciona un problema
técnico  sinxelo,  mediante  o  proceso  de  resolución  de
problemas tecnolóxicos. 

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto,  deseña  un  prototipo  que  de  solución  a  un
problema plantexado e o constrúe. Porcentaxe 25 %

Deseña  un  prototipo  como  solución  a  un
problema  tecnolóxico  e  manexa  correctamente
aplicando  as  normas  de  seguridade  as
ferramentas,  as  técnicas  de  traballo  para  cada
material de uso técnico  e constrúe un prototipo
que soluciona un problema plantexado.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto, elabora a documentación/memoria técnica que
acompaña ao proxecto. Porcentaxe 25 %

Elabora a documentación do proxecto técnico.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. Observación diaria do traballo do alumno nas actividades
colectivas e proxectos. Porcentaxe 10%

Respecta  as  ideas  dos demais  e expón as  súas
propias.  Asume  responsabilidades  dentro  do
grupo

Coñece as fases a levar a cabo nun proxecto tecnolóxico Test ou proba escrita. Porcentaxe 40% Recoñece as fases do proxecto tecnolóxico.

U.D. 2  EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Explorar e avaliar ideas técnicas elaborando informes e utilizando a representación gráfica.
 Utilizar a proporción, a escala e a posición das vistas para asociar obxecto ideado coa súa representación.
 Construír imaxes claras de obxectos simples e volumes xeométricos en perspectiva cabaleira.
 Utilizar a cor e os recursos plásticos como elementos complementarios para mellorar a presentación.



 Manifestar o gusto pola limpeza, a orde e o equilibrio na presentación de debuxos técnicos.
 Empregar algún programa de deseño sinxelo para a realización de deseños e planos co ordenador.
 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

 Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. 

 Cotación e escalas. Normalización.

 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

 Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. 

 Aplicacións informáticas de deseño asistido por computador e de simulación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios de normalización e escalas. 
 Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

 Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa comercialización.
 Manexar aplicacións informáticas de deseño gráfico na representación de vistas e perspectivas sinxelas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE



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

Actividades de representación de vistas e perspectivas e
probas de avaliación.
Porcentaxe 40%

Representa  as  vistas  e  perspectivas  de
obxectos  sinxelos  empregando
axeitadamente  criterios  normalizados  de
cotación e escala.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC

Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de
información de produtos tecnolóxicos.

Interpretación de esbozos e bosquexos sinxelos.
Porcentaxe 20%

Interpreta  correctamente  a  información
ofrecida por esbozos e bosquexos.

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

Realización de vistas e perspectivas empregando software
de deseño gráfico (LibreCad, Qcad...)
Porcentaxe 40%

Manexa  con  relativa  soltura  software  de
deseño  gráfico  na  elaboración  de  vistas  e
perspectivas de obxectos sinxelos.

U.D. 3 MATERIAIS DE USO TÉCNICO: A MADEIRA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Elixir materiais e técnicas de traballo para a execución dun proxecto con criterios económicos e axustados ó seu propósito.
 Coñecer as propiedades fundamentais dos materiais e da madeira en particular.
 Manexar axeitadamente e de forma segura as ferramentas que se empregan para o traballo no taller coa madeira..
 Manter un contorno  ordenado e agradable na aula-taller.
 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

 Propiedades dos materiais técnicos e en particular da madeira. 

 Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. 

 Ferramentas do taller para o emprego coa madeira.

 Normas de seguridade e saúde no taller.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN



 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.
 Coñecer as propiedades básicas da madeira e relacionalas cos seus usos. 
 Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a  documentación  técnica  ao  proceso  de  produción  dun  obxecto,

respectando  as  súas  características  e  empregando  técnicas  e  ferramentas  axeitadas,  con  especial  atención  as  normas  de
seguridade.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Realización de actividades de investigación e actividades
escritas na aula e dixitais.
Porcentaxe 50%

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

CCL
CMCCT 

CD
CAA

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto,  manexo das  ferramentas  necesarias  para  cada
técnica.
Porcentaxe 50%

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as
ferramentas do taller en operacións básicas
de traballo coa madeira.

2ª AVALIACIÓN

U.D. 4 MATERIAIS DE USO TÉCNICO: OS METAIS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Elixir materiais e técnicas de traballo para a execución dun proxecto con criterios económicos e axustados ó seu propósito.
 Coñecer as propiedades fundamentais dos materiais e dos metais en particular.
 Manexar axeitadamente e de forma segura as ferramentas que se empregan para o traballo no taller cos metais..
 Manter un contorno ordenado e agradable na aula-taller.
 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO



 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

 Propiedades dos materiais técnicos e en particular da madeira. 

 Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. 

 Ferramentas do taller no emprego cos metais.

 Normas de seguridade e saúde no taller.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos e particularizando para os metais.
 Coñecer as propiedades básicas dos metais e relacionalas cos seus usos. 
 Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a  documentación  técnica  ao  proceso  de  produción  dun  obxecto,

respectando  as  súas  características  e  empregando  técnicas  e  ferramentas  axeitadas,  con  especial  atención  as  normas  de
seguridade.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Realización  de  actividades  de  investigación  e
actividades escritas na aula e dixitais.
Porcentaxe 50%

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

CCL
CMCCT 

CD
CAA

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun
proxecto,  manexo  das  ferramentas  necesarias  para
cada técnica.
Porcentaxe 50%

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as
ferramentas do taller en operacións básicas
de traballo cos metais.

U.D. 5  MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a importancia das estruturas na nosa sociedade.



 Identificar os elementos básicos que compoñen unha estrutura e os tipos de estruturas que hai.

 Manter un contorno  ordenado e agradable na aula-taller. 

 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

 Estruturas: 

 elementos (piares, vigas, tirantes...)

 tipos (masiva, laminar, entramada...)

 funcións 

 Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas.

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

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

 Respectar as opinións dos compañeiros e aportar ideas e solucións con iniciativa propia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Actividades  escritas  na  aula  e  traballos  de
investigación  das  características  dos  tipos  de
estruturas.   Se  é  o caso,  proxecto  relacionado coas
estruturas.

Describe  as  características  propias  que
configuran os tipos de estruturas. 

CCL
CMCCT 

CD



Porcentaxe 50%

CAA
CCEC

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

Actividades escritas e traballos de investigación das
características dos tipos de estruturas.  Se é o caso,
proxecto relacionado coas estruturas.
Porcentaxe 50%

Recoñece  os  esforzos  característicos  e  a
súa  transmisión  nos  elementos  dunha  a
estrutura.

3ª AVALIACIÓN

U.D. 6  MÁQUINAS E SISTEMAS: MECANISMOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias

 Tomar decisións entre opcións diversas á hora de enfrontarse a unha proposta de traballo.

 Identificar e clasificar as máquinas simples do noso entorno.

 Comprender a importancia das máquinas simples e dos sistemas de transmisión de movemento como parte  das máquinas 
compostas.

 Valorar la utilidade das máquinas simples como ferramentas que nos axudan a reducir esforzos.

 Entender a lei da panca e identificar os diferentes tipos de pancas.

 Coñecer os mecanismos de transmisión e transformación de movemento e a súa relación de transmisión.

 Deducir a utilidade dunha máquina simple.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

 Movementos básicos nas máquinas.

 Mecanismos de transmisión  do movemento en máquinas e sistemas. 



 Mecanismos de  transformación do movemento en máquinas e sistemas. 

 Tipos de pancas. Lei da panca.

 Relación de transmisión. 

 Simuladores de sistemas mecánicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Identificar operadores mecánicos de transformación de movementos en máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e montar

sistemas mecánicos.

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

 Cálculos sinxelos empregando a lei da panca e de relación de transmisión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Actividades escritas e traballos de investigación das
características dos tipos de estruturas.  Se é o caso,
proxecto relacionado coas estruturas.

Recoñece os esforzos característicos e a súa
transmisión  nos  elementos  dunha  a
estrutura.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

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

Actividades  escritas  e  dixitais  a  través  de
simulacións  de  mecanismos  (animacións,
infografías...)

Describe a transformación e/ou transmisión
do movemento dos operadores mecánicos.

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

Actividades escritas na aula e dixitais.
Probas escritas.

Calcula  a  relación  de  transmisión  de
elementos mecánicos sinxelos. 

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

Actividades escritas na aula e/ou dixitais. Explica  a  función  dos  elementos  que
configuran unha máquina



Coñece os tipos de pancas que hai e aplica a lei da panca para
cálculos sinxelos. Actividades escritas na aula e/ou dixitais.

Recoñece os tipos de pancas e aplica a lei
da panca,

U.D. 7 A CORRENTE ELÉCTRICA 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Entender a necesidades de transformar a electricidade noutros tipos de enerxías (movemento, calor, luz, son...).

 Entender o concepto de corrente eléctrica.

 Identificar os compoñentes básicos dun circuíto eléctrico e a súa simboloxía.

 Coñecer as magnitudes eléctricas básicas.

 Relacionar as diferentes magnitudes eléctricas entre si analizando a lei de Ohm.

CONTIDOS

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

 Corrente eléctrica: Corrente continua e corrente alterna.

 Compoñentes eléctricos básicos. Simboloxía eléctrica.

 Circuítos eléctricos: deseño, funcionamento e análise. 

 Circuítos serie e paralelo.

 Lei de Ohm.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía adecuada e montalos con operadores elementais.
 Coñecer as magnitudes eléctricas básicas e a súa relación a través da lei de Ohm.



 Entender a importancia da electricidade na nosa sociedade como enerxía de transformación noutro tipo de enerxía utilizable.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Actividades  escritas  na  aula  e  dixitais  a  través  do
emprego  de  simuladores  eléctrico.  Se  é  o  caso,
prácticas na aula-taller.
Porcentaxe 25%

Recoñece os elementos eléctricos básicos e
a  súa  simboloxía..  Deseña  circuítos
eléctricos sinxelos para, se é o caso, a súa
posterior montaxe. CCL

CMCCT 
CD

CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

Deseña  circuítos  eléctricos  básicos  con  software  específico  e
simboloxía adecuada.

Actividades  escritas  na  aula  e  dixitais  a  través  do
emprego  de  simuladores  eléctrico.   Se  é  o  caso,
prácticas na aula-taller. Porcentaxe 25%

Deseña  circuítos  eléctricos  sinxelos  con
simuladores e se é o caso, os monta.

Relaciona as magnitudes eléctricas básicas a través da lei de Ohm. Actividades escritas na aula e dixitais.
Probas escritas. Porcentaxe 25%

Realiza cálculos sinxelos da lei de Ohm.

Identifica o tipo de transformación enerxética en aparellos cotiás.
Actividades  escritas  e/ou  dixitais  a  través  de
simulacións  de  mecanismos  (animacións,
infografías...) Porcentaxe 25%

Relaciona as enerxías entrantes e salientes
en diferentes obxectos (lámpadas, motores,
timbres...)

U.D. 8 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a importancia do ordenador como unha ferramenta máis de traballo durante a realización e resolución de proxectos
tecnolóxicos e sinxelos.

 Utilizar internet coma unha fonte de información válida para a resolución de problemas tecnolóxicos  sinxelos.

 Realizar, empregando o software apropiado, documentos sinxelos.

 Coñecer os principais compoñentes dun ordenador.

 Amosar curiosidade e interese por coñecer as aplicacións da tecnoloxía no contorno coñecido.

 Amosar interese e respecto cara á actividade manual como forma de resolución histórica de problemas tecnolóxicos.

CONTIDOS



BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

 Elementos dun equipamento informático: Hardware e software.

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

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

 Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos sinxelos. 
 Deseñar  e  elaborar  unha  aplicación  mediante  un  contorno  de  programación  gráfico,  utilizando  o  proceso  de  resolución  de

problemas tecnolóxicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Identifica as partes dun computador. Actividades prácticas na aula-taller. Actividades escritas e
dixitais. Porcentaxe 25%

Identifica as partes dun computador.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

 CSIEE

Manexa programas e software básicos. Actividades dixitais. Porcentaxe 25% Manexa programas e software básicos.

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

Actividades dixitais. Porcentaxe 25%
Manexa  software  para  a  elaboración  e
difusión da documentación que acompaña a
un proxecto técnico.

Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante
un contorno de programación gráfico. Actividades dixitais. Porcentaxe 25%

Deseña e  elabora  aplicacións informáticas
sinxelas.



3º ESO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D. 1 Tecnoloxía e proceso tecnolóxico (33% peso na cualificación)

U.D. 2 Expresión  gráfica (33% peso na cualificación)

U.D.3 Materiais de uso técnico: plásticos e textís (33% peso na
cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D.4 Materiais de construción (50% peso na cualificación)

U.D. 5 A corrente eléctrica (50% peso na cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D. 6  Introdución a electrónica (50% peso na cualificación)

U.D. 7 Tecnoloxías da Información e da Comunicación (50% peso na
cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesión inicial Presentación 1 Setembro

2 semanas
4 sesións

U.D. 1  Tecnoloxía
e proceso

tecnolóxico

Av Inicial 1
Setembro -

OutubroDesenvolvemento
dos contidos

3

6 semanas
12 sesións

U.D. 2 Expresión
gráfica

Desenvolvemento
dos contidos

11
Outubro -
NovembroAv Final unidades

1 e 2
1

5 semanas
10 sesións

U.D. 3 Materiais
de uso técnico:

plásticos e textís

Desenvolvemento
dos contidos

9 Novembro -
Decembro

Av Final 1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

5 semanas
10 sesións

U.D. 4 Materiais
de construción

Desenvolvemento
dos contidos

9 Xaneiro -
Febreiro

Av Final 1

7 semanas
14 sesións

U.D. 5 A corrente
eléctrica 

Desenvolvemento
dos contidos

13
Marzo - Abril

Av Final 1

3ª
 A

va
lia

ci
ón

7 semanas
14 sesións

U.D. 6 Introdución
a electrónica

Desenvolvemento
dos contidos

13
Abril -Maio

Av Final 1

3 semanas
6 sesións

U.D. 7 Tecnoloxías
da Información e da

Comunicación

Desenvolvemento
dos contidos

5
Maio - Xuño

Av Final 1



IES AFONSO X O SABIO
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

TECNOLOXÍA E PROCESO
TECNOLÓXICO

4 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 30%)

 EXPRESIÓN GRÁFICA 12 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

 MATERIAIS  DE USO TÉCNICO:
PLÁSTICOS E TEXTÍS

10 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

MATERIAIS  DE CONSTRUCIÓN 10 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 20%)

A CORRENTE ELÉCTRICA 14 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

INTRODUCIÓN A
ELECTRÓNICA

14 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 45%)

TECNOLOXÍAS DA
INFORMACIÓN E DA

COMUNICACIÓN 

6 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 45%)

48



1ª AVALIACIÓN

U.D. 1  TECNOLOXÍA E PROCESO TECNOLÓXICO

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Concibir e detallar a solución a un certo problema técnico, planificar a realización, levala a cabo e avaliar os resultados obtidos
empregando criterios de control de calidade.

 Comprender conceptos básicos que permitan interpretar feitos observables e predicir o seu comportamento.

 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias

 Abordar problemas da vida cotiá e doméstica adquirindo progresivas cotas de autonomía e iniciativa persoal á hora de caracterizar
unha posible solución.

 Analizar e explicar o funcionamento de obxectos e sistemas técnicos.

 Recoñecer as condicións fundamentais que interveñen no deseño e construción de obxectos e sistemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 

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

 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos.

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

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

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 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.



 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto,  deseño  dun  prototipo  que  de  solución  a  un
problema plantexado.

Deseña  un  prototipo  como  solución  a  un
problema tecnolóxico.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto, elabora a documentación/memoria técnica que
acompaña ao proxecto.

Elabora  a  documentación  do  proxecto
técnico.

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto,  constrúe  o  prototipo  para  dar  solución  ao
problema plantexado.

Manexa correctamente e con respectando as
normas  de  seguridade  as  ferramentas,
emprega as técnicas de traballo  para cada
material  de  uso  técnico   e  constrúe  un
prototipo para dar solución a un problema
plantexado.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. Observación diaria do traballo do alumno nas actividades
colectivas e proxectos.

Respecta  as  ideas  dos  demais  e  expón as
propias. Asume responsabilidades dentro do
grupo.

U.D. 2  EXPRESIÓN GRÁFICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Explorar e avaliar ideas técnicas elaborando informes e utilizando a representación gráfica, a simboloxía e o vocabulario axeitados.

 Utilizar a proporción, a escala e a posición das vistas para asociar o obxecto ideado coa súa representación.

 Empregar convencións de representacións que permitan interpretacións unívocas 



 Incorporar planos e representacións feitas a ordenador empregando un programa de deseño sinxelo.

CONTIDOS

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

 Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. 

 Aplicacións informáticas de deseño gráfico por computador e de simulación.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.

 Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa comercialización.
 Manexar aplicacións informáticas de deseño gráfico na representación de vistas e perspectivas sinxelas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Actividades de representación de vistas e perspectivas.
Porcentaxe 33%

Representa  as  vistas  e  perspectivas  de
obxectos sinxelos.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  de  produtos  tecnolóxicos
sinxelos.

Interpretación de esbozos e bosquexos sinxelos.
Porcentaxe 33%

Interpreta  a  información  ofrecida  por
esbozos e bosquexos.

Realiza debuxos simples empregando un software de deseño
gráfico asistido por computador (LibreCad, QCAD...)

Actividades dixitais  empregando un software de deseño
gráfico.
Porcentaxe 33%

Realiza  debuxos  simples  a  través  do
manexo  fluído  dun  software  de  deseño
gráfico.



U.D. 3 MATERIAIS DE USO TÉCNICO: PLÁSTICOS E TEXTÍS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Elixir materiais e técnicas de traballo para a execución dun proxecto con criterios económicos e axustados ó seu propósito.

 Coñecer as propiedades fundamentais dos materiais e dos plásticos e textís en particular.

 Manexar axeitadamente e de forma segura as ferramentas que se empregan para o traballo no taller cos plásticos.

 Manter un contorno ordenado e agradable na aula-taller.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

 Propiedades dos materiais técnicos. 

 Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. 

 Ferramentas do taller.

 Normas de seguridade e saúde no taller.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.
 Coñecer as propiedades básicas dos plásticos e textís e relacionalas cos seus usos. 
 Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a  documentación  técnica  ao  proceso  de  produción  dun  obxecto,

respectando  as  súas  características  e  empregando  técnicas  e  ferramentas  axeitadas,  con  especial  atención  as  normas  de
seguridade.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso
técnico máis comúns: madeira, metais e plásticos.

Realización de actividades de investigación e actividades
escritas e dixitais das características dos materiais de uso
técnico. Porcentaxe 50%

Coñece as propiedades xerais dos materiais
de uso técnico. Describe as características
propias da madeira, os metais e plásticos.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

 CSIEE
Explica  as  técnicas  de  identificación  máis  comúns  das
propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico: ensaios
de propiedades mecánicas.

Realización de actividades de investigación e actividades
escritas na aula e dixitais. Porcentaxe 50%

Recoñece as técnicas de identificación máis
comúns  das  propiedades  mecánicas  dos
materiais.

2ª AVALIACIÓN

U.D. 4 MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Elixir materiais e técnicas de traballo para a execución dun proxecto con criterios económicos e axustados ó seu propósito.

 Coñecer as propiedades fundamentais dos materiais e dos metais en particular.

 Manexar axeitadamente e de forma segura as ferramentas que se empregan para o traballo no taller cos metais..

 Manter un contorno ordenado e agradable na aula-taller.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

 Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación. 



 Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. 

 Ferramentas do taller.

 Normas de seguridade e saúde no taller.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.
 Coñecer as propiedades básicas dos materiais de construción e relacionalas cos seus usos. 
 Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a  documentación  técnica  ao  proceso  de  produción  dun  obxecto,

respectando  as  súas  características  e  empregando  técnicas  e  ferramentas  axeitadas,  con  especial  atención  as  normas  de
seguridade.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Realización de actividades de investigación e actividades
escritas na aula e dixitais. Porcentaxe 50%

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

CCL
CMCCT 

CD
CAA

CSIEE

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

En  cada  avaliación  que  se  propoña  a  realización  dun
proxecto,  manexo  das  ferramentas  necesarias  para  cada
técnica. Porcentaxe 50%

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as
ferramentas do taller en operacións básicas
de traballo cos metais.

U.D. 5  A CORRENTE ELÉCTRICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a importancia da corrente eléctrica na nosa sociedade.

 Identificar os elementos básicos dun circuíto eléctrico.

 Manter un contorno  ordenado e agradable na aula-taller. 



 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias.

CONTIDOS

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL

 Compoñentes básicos dos circuítos eléctricos.

 Circuítos serie e paralelo. Cálculo de magnitudes eléctricas.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas. 
 Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes eléctricas básicas.

 Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos con operadores elementais.  
 Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Explica a transformación da enerxía eléctrica noutras formas
de enerxía.

Actividades escritas. 

Explicar  a  transformación  da  enerxía
eléctrica noutras formas de enerxía.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

CCEC
CSIEE

Utiliza un polímetro para determinar valores de resistencias e
tensións en circuítos básicos. Actividades escritas, dixitais e/ou prácticas. 

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

Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos serie e
circuítos paralelo con dúas resistencias.

Actividades escritas de cálculo e actividades dixitais de
simulación de cálculo.

Calcular  as  magnitudes  eléctricas  básicas
en  circuítos  serie  e  circuítos  paralelo  con



dúas resistencias.

Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,,  motores,  baterías,
conectores e resistencias.

Realización de prácticas no deseño e montaxe de circuítos
básicos.
Realización, se é o caso, dun proxecto onde interveñan os
operadores eléctricos básicos.

Deseñar  e  montar  circuítos  eléctricos  e
electrónicos básicos empregando lámpadas,
zumbadores,  díodos  LED,  motores,
baterías, conectores e resistencias.

3ª AVALIACIÓN

U.D. 6  INTRODUCIÓN A ELECTRÓNICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Relacionar os contidos empregados en tecnoloxías cos aprendidos noutras materias

 Identificar os elementos básicos dun circuíto eléctrico.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

CONTIDOS

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

 Compoñentes electrónicos fundamentais.

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Coñecer os compoñentes electrónicos básicos.
 Describir o funcionamento dos compoñentes electrónicos básicos.

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Coñece os compoñentes electrónicos básicos. Actividades escritas.
Explicar  a  transformación  da  enerxía
eléctrica noutras formas de enerxía.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

Describe  o  funcionamento  dos  compoñentes  electrónicos
básicos.

Actividades escritas, dixitais e/ou prácticas.

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

Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando,  díodos  LED,  motores,  baterías,  conectores  e
resistencias.

Realización  de  prácticas  no  deseño  e  montaxe  de
circuítos básicos.
Realización, se é o caso, dun proxecto onde interveñan os
operadores eléctricos básicos.

Deseñar  e  montar  circuítos  eléctricos  e
electrónicos básicos empregando lámpadas,
zumbadores,  díodos  LED,  motores,
baterías, conectores e resistencias.

U.D. 7 TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Empregar o ordenador como medio de comunicación e exposición de ideas e solucións.

 Organizar a información atopada ó longo do proceso de busca, nunha base de datos.

 Manexar con soltura as redes de comunicación na propia formación.

CONTIDOS

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

 Elementos dun equipamento informático.

 Ferramentas/aplicacións básicas para a procura, descarga,  intercambio e  publicación de información. Medidas de seguridade no 
uso dos sistemas de intercambio de información.

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



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.
 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.

 Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e
montar pezas clave. Actividades escritas e/ou dixitais.

Identifica  as  partes  dun  computador  ben
fisicamente ou ben en presentacións. CCL

CMCCT 
CD

CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

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

Emprego ao longo de todo o curso de diferentes recursos
dixitais para a obtención de información.

Consulta  as  diferentes  informacións
subministradas  polo  profesor  a  través  das
diferentes plataformas: aula virtual, blogs...

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

Actividades dixitais e/ou escritas.

Leva  a  cabo  diferentes  medida  de
seguridade no ámbito dixital: contrasinais,
antivirus... 



4º ESO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D. 1 Tecnoloxías da información e da comunicación (50% peso na
cualificación)

U.D. 2 Instalacións da vivenda (50% peso na cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D.3 Electrónica (50% peso na cualificación)

U.D.4 Control e robótica (50% peso na cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D. 5 Pneumática e hidráulica (50% peso na cualificación)

U.D. 6  Desenvolvemento tecnolóxico e evolución social (50% peso
na cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesións iniciais Presentación 1 Setembro

7 semanas
21 sesións

U.D. 1
Tecnoloxías da

información e da
comunicación

Desenvolvemento
dos contidos

20 Setembro –
Outubro -
NovembroAv Final 1

6 semanas
18 sesións

U.D. 2
Instalacións da

vivenda

Desenvolvemento
dos contidos

17  Novembro -
Decembro

Av Final 1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

5 semanas
15 sesións

U.D.3 Electrónica Desenvolvemento
dos contidos

14 Xaneiro -
Febreiro

Av Final 1

7 semanas
21 sesións

U.D.4 Control e
robótica

Desenvolvemento
dos contidos

20 Marzo - Abril

Av Final 1

3ª
 A

va
lia

ci
ón

7 semanas
20 sesións

U.D. 5
Pneumática e

hidráulica

Desenvolvemento
dos contidos

18 Abril -Maio

Av Final 1

3 semanas
7 sesións

U.D. 6
Desenvolvemento

tecnolóxico e
evolución social

Desenvolvemento
dos contidos

6 Maio - Xuño

Av Final 1



IES AFONSO X O SABIO
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

TECNOLOXÍA DA
INFORMACIÓN E
COMUNICACIÓN

21 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO30%)

 INSTALACIÓNS DA
VIVENDA

18 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA 15 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 40%)

CONTROL E ROBÓTICA 21 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

PNEUMÁTICA E
HIDRÁULICA

20 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 45%)

DESENVOLVEMENTO
TECNOLÓXICO E

EVOLUCIÓN SOCIAL

7 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 45%)

60



1ª AVALIACIÓN

U.D. 1  TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Comprender as comunicacións con e sen fíos.

 Publicar información a través de medios dixitais.

 Familiarizarse cos elementos básicos dos linguaxes de programación.

 Empregar os equipos informáticos como unha ferramenta máis na vida diaria.

CONTIDOS

BLOQUE 1: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 

 Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen eles. Tipoloxía de redes.

 Publicación e intercambio de información en medios dixitais.

 Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación.

 Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de información.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

 Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso responsable. 
 Elaborar programas informáticos sinxelos. 

 Utilizar equipamentos informáticos.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe os elementos e sistemas fundamentais  empregados
na comunicación con fíos e sen eles. 

Actividades dixitais e/ou escritas.
Describe  os  elementos  e  sistemas
fundamentais empregados na comunicación
con fíos e sen eles. CCL

CMCCT 
CD

CAA
CSC 
CCEC

Describe  as  formas  de  conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

Actividades dixitais e/ou escritas.
Recoñece  as  formas  de  conexión  na
comunicación entre dispositivos dixitais.

Desenvolve  un  programa  informático  sinxelo  para  resolver
problemas, utilizando unha linguaxe de programación.

Actividades dixitais.
Prácticas na aula de informática.

Desenvolve  un  programa  informático
sinxelo para resolver problemas, utilizando
unha linguaxe de programación.

Utiliza  o  computador  como  ferramenta  de  adquisición  e
interpretación de datos.

Actividades dixitais prácticas.
Emprega o computador como ferramenta de
adquisición e interpretación de datos.

U.D. 2   INSTALACIÓNS DA VIVENDA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer as principais instalacións presentes nunha vivenda.

 Identificar os símbolos básicos das instalacións dunha vivenda.

 Analizar os aspectos básicos do aforro enerxético.

CONTIDOS

BLOQUE 2: INSTALACIÓNS EN VIVENDAS 

 Instalacións características: eléctrica, de auga sanitaria e de saneamento.
 Outras instalacións: calefacción, gas, aire acondicionado e domótica.
 Normativa, simboloxía, análise e montaxe de instalacións básicas.
 Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e a súa utilización.

Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía propia.

 Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e valorar as condicións que contribúen ao aforro enerxético.
 Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de consumo ao aforro enerxético.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. Actividades dixitais e/ou escritas.
Actividades prácticas. Porcentaxe 15%.

Prácticas coas diferentes instalacións
dunha vivenda.
Realización de traballos monográficos
de investigación.
Probas de avaliación.

CMCCT   CD  
CAA     CCEC

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha
vivenda. Actividades dixitais e/ou escritas.  Porcentaxe 10%.

Prácticas de identificación e descrición dos
elementos dunha instalación.
Realización de traballos monográficos
de investigación.
Probas de avaliación.

CCL  CMCCT 
CD    CCEC

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

Realización de actividades prácticas e actividades dixitais
ou escritas.  Porcentaxe 20%.

Prácticas  de  identificación  da  simboloxía
das instalacións técnicas dunha vivenda.
Realización de traballos monográficos
de investigación.
Probas de avaliación.

CCL   CMCCT 
CD   CCEC

Deseña  con  axuda  de  software  unha  instalación  para  unha
vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética.

Actividades  dixitais.  Actividades  prácticas.  Porcentaxe
20%.

Prácticas de deseño de instalacións
para unha vivenda empregando software
específico.
Probas de avaliación.

CD   CMCCT CAA

Realiza  montaxes  sinxelas  e  experimenta  e  analiza  o  seu
funcionamento.

Realización de actividades prácticas.  Porcentaxe 25%.
Prácticas de montaxe de circuítos
eléctricos básicos dunha instalación.
Realización dun proxecto.

CD   CMCCT  CAA



Probas de avaliación.

Propón medidas  de  redución  do  consumo enerxético  dunha
vivenda.

Realización  de  actividades  dixitais  e/ou  escritas.
Porcentaxe 10%.

Realización de traballos monográficos
de investigación.
Probas de avaliación.

CMCCT CSIEE CCL

2ª AVALIACIÓN

U.D. 3 ELECTRÓNICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar los compoñentes básicos da electrónica analóxica.

 Coñecer as propiedades fundamentais  e simboloxía dos compoñentes básicos da electrónica analóxica.

 Empregar un simulador de circuítos electrónicos.

 Identificar o funcionamento das portas lóxicas fundamentais.

CONTIDOS

BLOQUE 3: ELECTRÓNICA

 Electrónica analóxica: Compoñentes básicos. 
 Simboloxía e análise de circuítos elementais.
 Uso de simuladores para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos.
 Montaxe de circuítos sinxelos.
 Electrónica dixital. Aplicación da álxebra de Boole. Portas lóxicas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar e describir o funcionamento e aplicación dun circuíto electrónico e os seus compoñentes elementais. Usar simuladores

que faciliten o deseño e permitan a práctica coa simboloxía normalizada. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e
aplicalos no proceso tecnolóxico.



 Realizar operacións lóxicas empregando álxebra de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. Resolver mediante
portas lóxicas problemas tecnolóxicos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe o funcionamento dun circuíto  electrónico formado
por compoñentes elementais.

Actividades dixitais e/ou escritas.
Actividades prácticas. Porcentaxe 25%.

Describe  o  funcionamento  dun  circuíto
electrónico  formado  por  compoñentes
elementais.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

 CSIEE

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

Actividades dixitais e/ou escritas.  Porcentaxe 25%.
Identifica as características e as funcións de
compoñentes electrónicos básicos.

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

Realización  de  actividades  prácticas  empregando
software  de  simuladores  de  circuítos   electrónicos.
Porcentaxe 25%.

Manexa  simuladores  para  o  deseño  e  a
análise de circuítos electrónicos analóxicos
básicos.

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados
previamente. 

Actividades prácticas.  Porcentaxe 25%.
Monta  circuítos  electrónicos  básicos
deseñados previamente. 

U.D. 4 CONTROL E ROBÓTICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer os compoñentes básicos dos dispositivos de control.

 Deseñar e construír robots sinxelos.

 Identificar os elementos comúns das linguaxes de programación.

 Recoñecer o funcionamento das tarxetas controladoras.

CONTIDOS

BLOQUE 4: CONTROL E ROBÓTICA 

 Sistemas automáticos; compoñentes característicos de dispositivos de control.

 Deseño e construción de robots. Graos de liberdade. Características técnicas.

 O computador como elemento de programación e control. Linguaxes  de programación.



 Aplicación de tarxetas controladoras na experimentación con prototipos deseñados.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes.

 Montar automatismos sinxelos.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. Actividades dixitais e/ou escritas.  Porcentaxe 20%.
Fai  operacións  lóxicas  con  álxebra  de
Boole. CCL

CMCCT 
CD

CAA
CSIEE

Resolve con portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. Actividades dixitais e/ou escritas. Porcentaxe 20%.
Resolve  con  portas  lóxicas  problemas
sinxelos.

Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. Actividades dixitais e/ou escritas. Porcentaxe 20%.
Identifica  os  compoñentes  dos  sistemas
automáticos.

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

Actividades dixitais e/ou escritas.
Actividades prácticas. Porcentaxe 20%.

Recoñece  o  modo  de  funcionamento  de
automatismos  en  dispositivos  técnicos
habituais, diferenciando entre lazo aberto e
pechado. 

CCL - CMCCT 
CD - CAA

CSIEE
Representa e montar automatismos sinxelos. Actividades prácticas. Porcentaxe 20%. Representa e monta automatismos sinxelos.

3ª AVALIACIÓN

U.D. 5  PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar os elementos básicos dun circuíto pneumático e hidráulico.

 Coñecer a simboloxía empregada en pneumática e hidráulica.

 Analizar o funcionamento de circuítos pneumáticos e hidráulicos sinxelos.



 Deseñar circuítos pneumáticos sinxelos e montalos no taller.

CONTIDOS

BLOQUE 5: PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 Análise de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Compoñentes. 

 Principios físicos de funcionamento. 

 Simboloxía. Uso de simuladores no deseño de circuítos básicos.

 Aplicación en sistemas industriais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática. 
 Identificar e describir as características e o funcionamento deste tipo de sistemas.

 Coñecer e manexar con soltura a simboloxía necesaria para representar circuítos. 
 Experimentar con dispositivos pneumáticos ou simuladores informáticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Porcentaxe 50%.
Coñece  as  principais  aplicacións  das
tecnoloxías hidráulica e pneumática. 

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC

Coñece a simboloxía e realizar montaxes de circuítos sinxelos
pneumáticos  e/ou  hidráulicos  con  compoñentes  reais  e
simulados. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Porcentaxe 50%.
Identifica  a  simboloxía  e  fai  montaxes  de
circuítos  sinxelos  pneumáticos  ou
hidráulicos.

U.D. 6  DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO E EVOLUCIÓN SOCIAL



OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Valorar a importancia da evolución tecnolóxica ao longo da historia na nosa sociedade.

 Analizar a evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos.

 Recoñecer a importancia de traballo en grupo para a resolución de problemas técnicos.

 Concienciar da importancia do desenvolvemento sustentable.

BLOQUE 6: TECNOLOXÍA E SOCIEDADE

 O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.

 Análise da evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos. 

 Importancia da normalización nos produtos industriais. 

 Aproveitamento de materias primas e recursos naturais.

 Adquisición de hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia
 Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a análise de obxectos.

 Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Identifica  os  cambios  tecnolóxicos  máis  importantes  que se
produciron ao longo da historia da humanidade. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Porcentaxe 100%.
Coñece  os  cambios  tecnolóxicos  máis
importantes que se produciron ao longo da
historia da humanidade. 

CCL  CMCCT 
CD   CAA
CSC  CSIEE



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1º BACHARELATO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D. 1 Enerxías, usos e transformacións(33% peso na cualificación)

U.D. 2 Tipos de enerxías:  renovables e non renovables(33% peso na
cualificación)

U.D.3 O produto tecnolóxico: deseño, fabricación e comercialización
(33% peso na cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D.4 Os materiais: metais, plásticos e cerámicos (50% peso na
cualificación)

U.D. 5 Tecnoloxías de fabricación (50% peso na cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D. 6 Máquinas: circuitos eléctricos e transmisión do
movemento(100% peso na cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesións iniciais Presentación 1 Setembro

3 semanas
9 sesións

U.D. 1  Enerxías,
usos e

transformacións

Desenvolvemento
dos contidos

8 Setembro –
Outubro 

Av Final 1

5 semanas
15 sesións

U.D. 2 Tipos  de
enerxías:

renovables e non
renovables

Desenvolvemento
dos contidos

15  Outubro -
Novembro - 

5 semanas
15 sesións

U.D. 3 O produto
tecnolóxico:

deseño, fabricación
e comercialización

Desenvolvemento
dos contidos

14  Novembro -
Decembro

Av Final 1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

6 semanas
18 sesións

U.D.4 Os materiais:
metais, plásticos e

cerámicos

Desenvolvemento
dos contidos

17 Xaneiro -
Febreiro

Av Final 1

6 semanas
18 sesións

U.D. 5 Tecnoloxías
de fabricación 

Desenvolvemento
dos contidos

27 Marzo - Abril

Av Final 1

3ª
 A

va
lia

ci
ón

10  semanas
30 sesións

U.D. 6 Máquinas:
circuitos eléctricos,

pneumáticos,
hidráulicos e

transmisión do
movemento

Desenvolvemento
dos contidos

29 Abril -Maio

Av Final 1

69



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

ENERXÍAS, USOS E
TRANSFORMACIÓNS

9 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO30%)

TIPOS DE ENERXÍAS:
RENOVABLES E NON

RENOVABLES

15 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

  O PRODUTO
TECNOLÓXICO: DESEÑO,

FABRICACIÓN E
COMERCIALIZACIÓN

15 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

OS MATERIAIS: METAIS,
PLÁSTICOS E CERÁMICOS

18 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 40%)

TECNOLOXÍAS DE
FABRICACIÓN

18 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

 MÁQUINAS: CIRCUITOS
ELÉCTRICOS,

PNEUMÁTICOS,
HIDÁULICOS E

TRANSMISIÓN DO
MOVEMENTO

30 100% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. 
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1ª AVALIACIÓN

U.D. 1 ENERXÍAS, USOS E TRANSFORMACIÓNS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a importancia dos recursos enerxéticos na sociedade actual.
 Identificar as formas de produción da enerxía.

 Coñecer e valorar propostas de redución de consumo enerxético para vivendas ou locais coa axuda de programas informáticos e a
información de consumo dos mesmos.

CONTIDOS

BLOQUE 4: RECURSOS ENERXÉTICOS

 Recursos enerxéticos. Produción e distribución da enerxía eléctrica.

 Impacto ambiental e sustentabilidade. 

 Impacto ambiental da produción enerxética en Galicia. 

 Consumo enerxético en vivendas e locais. 

 Cálculos e estimación de consumo. 

 Técnicas e criterios de aforro enerxético.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar a importancia que os recursos enerxéticos teñen na sociedade actual.

 Describir as formas de produción de cada unha, así como as súas debilidades e fortalezas no desenvolvemento dunha sociedade 
sustentable. 

 Realizar propostas de redución de consumo enerxético para vivendas ou locais coa axuda de programas informáticos e a 



información de consumo dos mesmos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Recoñece os factores principais 
da fenda dixital e manexa 
estadísticas de uso de Internet.

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE CCEC

Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de 
produción de enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas 
interrelacións. 

Probas escritas e/o actividades dixitais.
Identifica os bloques de distintas 
centrais de produción enerxética.

CCL
CMCCT   CD
CAA   CSIEE

CCEC

Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do consumo, que 
un edificio estea certificado enerxeticamente.Calcula custos de consumo 
enerxético de edificios de vivendas ou industriais, partindo das 
necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. Elabora plans de
redución de custos de consumo enerxético para locais ou vivendas, 
identificando os puntos onde o consumo poida ser reducido.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Boletíns de problemas.

Coñece as vantaxes do certificado
enerxético nas vivendas e fai 
cálculos do consumo enerxético 
en vivendas e industrias.

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE CCEC

U.D. 2 TIPOS DE ENERXÍAS: RENOVABLES E NON RENOVABLES

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a importancia dos recursos enerxéticos na sociedade actual.
 Identificar as formas de produción da enerxía: renovables e non renovables.



CONTIDOS

BLOQUE 4: RECURSOS ENERXÉTICOS

 Recursos enerxéticos. Produción e distribución da enerxía eléctrica.

 Impacto ambiental e sustentabilidade. 

 Impacto ambiental da produción enerxética en Galicia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Coñecer a importancia dos recursos enerxéticos na sociedade actual.

 Recoñecer as formas de produción da enerxía: renovables e non renovables.
 Identificar as principais diferencias entre as enerxías  renovables e non renovables.

 Valorar as vantaxes e inconvenientes dunha e outras fontes enerxéticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

Probas escritas e/o actividades dixitais de
investigación.

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

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE CCEC

Identifica os diferentes tipos de fontes enerxéticas: renovables e non 
renovables.

Recoñece os diferentes tipos de 
fontes enerxéticas: renovables e 
non renovables.

CCL
CMCCT   CD
CSC CSIEE

CCEC

Recoñece as vantaxes e inconvenientes das fontes enerxéticas: 
renovables e non renovables.

Valora as vantaxes e 
inconvenientes das fontes 
enerxéticas: renovables e non 
renovables.

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE CCEC



U.D. 3  O PRODUTO TECNOLÓXICO: DESEÑO, FABRICACIÓN E COMERCIALIZACIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar as etapas para a creación dun produto tecnolóxico.

 Analizar a influencia na sociedade dun produto tecnolóxico.
 Explicar as diferenzas e as similitudes entre un modelo de excelencia e un sistema de xestión da calidade.

CONTIDOS

BLOQUE 1: PRODUTOS TECNOLÓXICOS: DESEÑO, PRODUCIÓN E COMERCIALIZACIÓN 

 Proceso cíclico de deseño, produción, comercialización e mellora de produtos. 

 Análise sistemática de produtos tecnolóxicos actuais e do seu impacto social.

 Planificación e desenvolvemento práctico dun proxecto de deseño e produción dun produto.

 Normalización. Control de calidade. Patentes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, 

investigar acerca da súa influencia na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade como do seu 
posible impacto social.

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



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea 
dada, explicando o obxectivo de cada etapa significativa necesaria para 
lanzar o produto ao mercado

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Elabora unha proposta dun novo 
produto sinxelo describindo as 
diferentes etapas de elaboración 
e produción.

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE 

Elabora o esquema dun posible modelo de excelencia, razoando a 
importancia de cada axente implicado. Desenvolve o esquema dun 
sistema de xestión da calidade, razoando a importancia de cada axente 
implicado.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Presentacións dixitais.

Crea o esquema dun posible 
modelo de excelencia, razoando a
importancia de cada axente 
implicado.

CCL
CMCCT   CD

CAA  CSC
CSIEE CCEC

2ª AVALIACIÓN

U.D. 4 OS MATERIAIS: METAIS, PLÁSTICOS E CERÁMICOS 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Analizar as propiedades dos materiais metálicos, recoñecer a súa estrutura interna   en relación coas propiedades que presentan.

 Analizar as propiedades dos materiais plásticos, recoñecer a súa estrutura interna  en  en relación coas propiedades que presentan.
 Analizar  as  propiedades  dos  materiais  cerámicos,  recoñecer  a  súa  estrutura  interna   en   en  relación  coas  propiedades  que

presentan. 
 Vincular produtos tecnolóxicos actuais ou novos cos materiais que posibilitan a súa produción, asociando as súas características cos

produtos fabricados, utilizando exemplos concretos. 



CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN

 Estrutura interna e propiedades dos materiais metálicos, plásticos e cerámicos. 

 Técnicas de modificación das propiedades dos materiais. 

 Identificación dos materiais utilizados en produtos tecnolóxicos actuais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Identificar as propiedades dos materiais metálicos, plásticos e cerámicos.
 Relacionar produtos tecnolóxicos actuais ou novos cos materiais que posibilitan a súa produción, asociando as súas características

cos produtos fabricados, utilizando exemplos concretos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

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

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

Describe, apoiándose na información obtida en internet, materiais 
imprescindibles para a obtención de produtos tecnolóxicos relacionados 
coas tecnoloxías da información e da comunicación.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Prácticas no taller cos materiais.

Identifica a relación entre a 
estrutura interna dos materiais e 
as súas propiedades.

Coñece como se poden modificar 
as propiedades dos materiais.

Explica os  materiais 
imprescindibles para a obter  
produtos tecnolóxicos 
relacionados coas TIC.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 



U.D. 5 TECNOLOXÍAS DE FABRICACIÓN  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo.
 Recoñecer as máquinas e as ferramentas utilizadas nos procesos de fabricación. 

 Identificar as condicións de seguridade propias de cada técnica, apoiándose na información proporcionada na web dos fabricantes.

CONTIDOS

BLOQUE 3: MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN

 Técnicas de fabricación. 

 Máquinas e ferramentas apropiadas para cada procedemento. 

 Normas de seguridade e hixiene no traballo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo.

 Identificar as máquinas e as ferramentas utilizadas nos procesos de fabricación. 
 Coñecer as condicións de seguridade propias de cada técnica, apoiándose na información proporcionada na web dos fabricantes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Explica as principais técnicas utilizadas no proceso de fabricación dun 
produto dado.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Identifica as principais técnicas 
utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto dado.

CCL
CMCCT 



Identifica as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto dado.

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.

Prácticas na aula-taller con materiais.

Coñece as máquinas e as 
ferramentas utilizadas no proceso
de fabricación dun produto dado.

Recoñece as condicións básicas 
de seguridade que se deben 
aplicar nun determinado ámbito 
de produción.

CD
CSC 

3ª AVALIACIÓN

U.D. 6 MÁQUINAS: CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS, PNEUMÁTICOS, HIDRÁULICOS E TRANSMISIÓN DO 

MOVEMENTO  

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Estudiar os bloques constitutivos de sistemas e/ou máquinas
 Interpretar a relación entre os bloques que compoñen un sistema ou máquina.

 Explicar os principais elementos que compoñen os bloques dun sistema ou máquina e empregar o vocabulario axeitado.
 Facer  esquemas  de  sistemas  mecánicos  e  de  circuítos  eléctrico-electrónicos,  pneumáticos  ou hidráulicos  que  dan solución a

problemas técnicos, con axuda de programas de deseño asistido, e calcular os parámetros característicos destes. 
 Comprobar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos e hidráulicos característicos, interpretando os seus

esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de medida adecuados, interpretando e valorando os resultados obtidos,
apoiándose na montaxe ou nunha simulación física destes.

 Deseñar, construír e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un problema determinado.

CONTIDOS

BLOQUE 2: MÁQUINAS E SISTEMAS



 Máquinas e sistemas mecánicos. 

 Transmisión e transformación de movementos.

 Circuítos eléctricos e electrónicos. Simboloxía normalizada.

 Circuítos pneumáticos e hidráulicos. Simboloxía normalizada.

 Deseño, simulación e montaxe de sistemas mecánicos, de circuítos eléctricos e electrónicos, e de circuítos pneumáticos ou 

hidráulicos.

 Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. Realización de medidas en circuítos eléctricos e electrónicos.

 Sistemas automáticos de control: compoñentes básicos. Control programado. Deseño, construción e programación dun sistema 

robótico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar os bloques constitutivos de sistemas e/ou máquinas, interpretando a súa interrelación, e describir os principais elementos 

que os compoñen, utilizando o vocabulario relacionado co tema.
 Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos que dan solución a 

problemas técnicos, con axuda de programas de deseño asistido, e calcular os parámetros característicos destes.
 Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos e hidráulicos característicos, interpretando os seus 

esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de medida adecuados, interpretando e valorando os resultados obtidos, 
apoiándose na montaxe ou nunha simulación física destes.

 Deseñar, construír e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un problema determinado.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE



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

Debuxa diagramas de bloques de máquinas-ferramenta explicando a 
contribución de cada bloque ao conxunto da máquina.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Prácticas empregando software de 
elaboración de diagramas de bloques.

Recoñece as funcións básicas dos 
bloques dunha máquina.

Elabora diagramas de bloque 
sinxelos de máquinas-
ferramentas.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 
CCEC

Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuíto 
eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea resposta a unha 
necesidade determinada.

Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico e 
dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico, a partir dun 
esquema dado.

Verifica a evolución dos sinais en circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou hidráulicos, debuxando as súas formas e os valores nos 
puntos característicos

Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Prácticas empregando software CAD.

Actividades de cálculo.

Prácticas na aula-taller.

Elabora esquemas de circuítos 
(eléctricos, electrónicos, 
pneumáticos e hidráulicos) 
empregando un software 
específico.

Fai cálculos correctos dos 
parámetros básicos de 
funcionamento dun sistema 
mecánico e dun circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático ou 
hidráulico, a partir dun esquema .

Analiza  os resultados obtidos de 
circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou hidráulicos.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 
CCEC

Deseña, constrúe e programa un sistema automático ou robot cos 
actuadores e os sensores axeitados, para que o seu funcionamento 
solucione un problema determinado. 

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Prácticas de programación.

Proxecto de creación dun sistema automático.

Elabora un sistema automático 
relativamente sinxelo que 
solucione un determinado 
problema.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

TIC NA ESO
TIC  4º ESO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D 1 Ordenadores e sistemas operativos (50 % peso na cualificación)

U.D 2 Redes informáticas e seguridade (50 % peso na cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D 3 Ética e estética na rede  (20 % peso na cualificación)

U.D 4 Produción ofimática (80 % peso na cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D 5 Produción multimedia (50 % peso na cualificación)

U.D 6 Publicación de contidos na rede (30 % peso na cualificación)

U.D. 7 Internet e redes sociais (20 % peso na cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesións iniciais Presentación 1 Setembro

8 semanas
24 sesións

U.D 1 Ordenadores
e sistemas
operativos

Desenvolvemento
dos contidos

23 Setembro –
Outubro -
NovembroAv Final 1

5 semanas
15 sesións

U.D 2 Redes
informáticas e

seguridade

Desenvolvemento
dos contidos

14  Novembro -
Decembro

Av Final 1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

4 semanas
12sesións

U.D 3 Ética e
estética na rede 

Desenvolvemento
dos contidos

11 Xaneiro -
Febreiro

Av Final 1

8 semanas
24 sesións

U.D 4 Produción
ofimática 

Desenvolvemento
dos contidos

23 Marzo - Abril

Av Final 1

3ª
 A

va
lia

ci
ón

5 semanas
15 sesións

U.D 5 Produción
multimedia 

Desenvolvemento
dos contidos

14 Abril -Maio

Av Final 1

3 semanas
9 sesións

U.D 6 Publicación
de contidos na rede 

Desenvolvemento
dos contidos

8 Maio - Xuño

Av Final 1

2 semanas
6 sesións

U.D. 7 Internet e
redes sociais 

Desenvolvemento
dos contidos

5 Xuño

Av Final 1
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Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

ORDENADORES E SISTEMAS
OPERATIVOS

24 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 40%)

 REDES INFORMÁTICAS E
SEGURIDADE

15 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 40%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

 ÉTICA E ESTÉTICA NA REDE 12 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE. (MÍNIMO 20%)

PRODUCIÓN OFIMÁTICA 24 50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

 PRODUCIÓN MULTIMEDIA 15 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

PUBLICACIÓN DE CONTIDOS
NA REDE 

9 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

INTERNET E REDES SOCIAIS 6 33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO
TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

82



1ª AVALIACIÓN

U.D. 1  ORDENADORES E SISTEMAS OPERATIVOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer a sociedade Tic na que nos atopamos.

 Identificar diferentes elementos de identidade dixital e fraude.

 Aplicar diferentes hábitos e condutas de seguridade.

 Coñecer e respectar os diferentes tipos de licenzas.

 Acceder a recursos na rede de forma habitual.

CONTIDOS

BLOQUE 1: ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE

 Sociedade da Información.

 Marca persoal e reputación on line. Protección contra a intimidade.

 Identidade dixital e fraude: certificado dixital, firma dixital, DNI electrónico, fraude na rede. Contrasinais. 

 Condutas e hábitos seguros.

 Propiedade e intercambio e publicación de información dixital na rede. Tipos de licenzas de uso e distribución.

 Acceso a recursos na rede.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Coñecer a importancia das novas tecnoloxías na sociedade da información.
 Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede.



 Valorar e comprender a transcendencia da identidade dixital e a cautela contra o fraude.
 Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web.
 Acceder aos servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso responsable.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS

DE CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

E MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Identifica os factores que inflúen na fenda dixital.

Interpretar correctamente as estadísticas do uso de Internet no mundo e 
en España.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación.

Recoñece os factores principais 
da fenda dixital e manexa 
estadísticas de uso de Internet.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

Interactúa con hábitos axeitados en entornos virtuais.
Aplica políticas seguras de emprego e contrasinais para a protección da 
información persoal.
Identifica os elementos que conforman a identidade dixital.
Consulta as diferentes fontes e navega coñecendo a importancia da 
identidade dixital e os tipos de fraude da web.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
comprobación de uso correcto e seguro do 
entorno virtual.

Observación directa dos hábitos no emprego 
da rede de redes.

Coñece e leva a cabo hábitos de 
seguridade e protección 
informática.

Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autor e 
materiais de libre configuración.
Realizar actividades con responsabilidade sobre conceptos como a 
propiedade e o intercambio de información.

Probas escritas e/o actividades dixitais de 
investigación dos tipos de licenzas.

Describe os diferentes tipos de 
licenzas que hai.

Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da 
información.
Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático.
Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e 
os programas vinculados a estes.

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de 
organización/almacenamento da información.

Elaboración de prácticas na configuración do 
S.O. e nos problemas que poidan aparecer.

Realiza a configuración básica dun
S.O., resolvendo pequenos 
problemas que poidan xurdir  e 
manexa información para a súa 
organización e almacenamento.

Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos.

Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 
características técnicas e as conexións entre eles. Describir as formas de 
conexión na comunicación entre dispositivos dixitais. Analizar e coñecer 
dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de 
montaxe/desmontaxe de computadoras e de 
análise dos diferentes elementos hardware.

Recoñece os principais 
compoñentes físicos da 
computadora e identifica as súas 
formas de conexión.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 
CCEC



intercambio de información entre eles. 

U.D. 2  REDES INFORMÁTICAS E SEGURIDADE

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Manexar con soltura os diferentes elementos de hardware para a conexión dun equipo informático.

 Coñecer as funcións dos Sistemas Operativos e manexarse con soltura con algún deles.

 Identificar os diferentes elementos para a conexión dunha rede informática.

 Compartir diferentes recursos en rede.

CONTIDOS

BLOQUE 2: COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E REDES 

 Equipos informáticos. Arquitectura: compoñentes básicos, interconexión e características.

 Sistemas operativos, tipos e funcións. Windows, entorno de traballo e principais funcións. 

 Linux, entorno de traballo e principais funcións.

 Instalación e desinstalación de software de propósito xeral.

 Redes: definición e tipos. Elementos físicos dunha rede. Conexión con e sen fíos.

 Configuración básica dunha rede sen fíos.

 Compartir recursos en rede.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que os configuran e a súa función no conxunto. 
 Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral.
 Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas.
 Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir as súas características. Analizar os 

elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Administra  o  equipamento  con  responsabilidade  e  coñece
aplicacións de comunicación entre dispositivos.

Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador,
as súas características técnicas e as conexións entre eles. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de montaxe/
desmontaxe de redes de  computadoras.

Recoñece os principais compoñentes
físicos de montaxe/desmontaxe de redes de

computadoras.
CCL

CMCCT 
CD

CAA
CCEC

Describe  as  formas  de  conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais. 

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de  análise
dos  diferentes  elementos  de  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

Analiza os diferentes elementos de
comunicación entre dispositivos dixitais..

Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas,
de conexión e de intercambio de información entre eles. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de análise de
redes de  computadoras.

Identifica  os  dispositivos  físicos  e
características  técnicas  de  conexión  e  de
intercambio de información entre eles. 



2ª AVALIACIÓN

U.D. 3  ÉTICA E ESTÉTICA NA REDE

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Valorar os beneficios da sociedade da información.

 Empregar políticas de seguridade no uso das súas contrasinais, velar por coidar a súa imaxe persoal e ser cauteloso a hora de
expoñer a súa privacidade en entornos tecnolóxicos.

 Protexer os seus datos e actuar con precaución para evitar as moitas posibilidades de fraude na Rede.

 Fomentar o uso de software legal baixo as distintas licenzas que existen.

CONTIDOS

BLOQUE 2: COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E REDES 

 Redes: definición e tipos. Elementos físicos dunha rede. Conexión con e sen fíos.

 Configuración básica dunha rede sen fíos.

 Compartir recursos en rede.

 Marca persoal e reputación on line, protección da intimidade, respecto dixital

BLOQUE 4: SEGURIDADE INFORMÁTICA 

 Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de características técnicas diversas. 

 Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Coñecer a importancia das novas tecnoloxías na sociedade da información.
 Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede. 
 Valorar e comprender a transcendencia da identidade dixital e a cautela contra o fraude.

 Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web.

 Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso responsable.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE
CUALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E
MÍNIMOS EXIXIBLES

C.CLAVE

Interactúa  con  hábitos  axeitados  en  entornos  virtuais  e
recoñece a importancia da reputación on line e o respecto
na Rede.

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de
montaxe/desmontaxe  de  computadoras  e  de  análise
dos diferentes elementos hardware.

Identifica diferentes hábitos axeitados en
entornos habituais e os pon en práctica.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

 CSIEE

U.D. 4 PRODUCIÓN OFIMÁTICA 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Manexar  con  relativa  soltura  diferente  software  de  ofimática  instalado  e  on  line:  procesador  de  textos,  folla  de  cálculo  e
presentacións

 Realizar documentos sinxelos cun procesador de textos.

 Elaborar follas de cálculos non moi complexas.

 Crear presentacións dinámicas e atractivas.

CONTIDOS



BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN DIXITAL 

 Produción ofimática.

 Procesador de textos: formato de documentos, inserción de elementos, táboas, ferramentas.

 Folla de cálculo: elementos, operacións con celas, funcións básicas, traballo con datos, gráficos.

 Base de datos: creación dunha base de datos, táboas, formularios, consultas e informes.

 Presentacións: deseño dunha presentación, traballo con plantillas, realización dunha presentación.

 Ofimática on-line.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Empregar os estándares de formato na produción de documentación.

 Elaborar documentos de texto sinxelos.
 Realizar as operacións básicas en follas de cálculo e crear gráficos sinxelos.
 Crear  presentacións  con  unha  estrutura  e  elementos  gráficos  adecuados  para  o  público  obxectivo  e  importar   elementos

multimedia. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS

EXIXIBLES
C.CLAVE

Elabora  e  maqueta  documentos  de  texto  con
aplicacións  informáticas  que  facilitan  a  inclusión  de
táboas,  imaxes,  fórmulas,  gráficos...  e  interactúa  con
outras características do programa. 

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de
procesadores de textos.

Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dun procesador de textos.

CCL - CMCCT
CD - CAA

Produceinformes que requiren o emprego de follas de
cálculo,  que  inclúan  resultados  textuais,  numéricos  e
gráficos. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de follas de
cálculo.

Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dunha folla de cálculo.



Integra  elementos  multimedia,  imaxe  e  texto  na
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai
dirixido.

Actividades dixitais e/ou prácticas de software de
presentacións.

Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dun software de presentacións.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

CSIEE

3ª AVALIACIÓN

U.D. 5  PRODUCIÓN MULTIMEDIA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Editar e montar materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. 
 Capturar  imaxes, son e  vídeo e converter a outros formatos.

 Tratamento  básico  da  imaxe  dixital  e  coñecer  as  características  básicas:  exposición,  saturación,  luminosidade  e  contraste.
Resolución e formatos.

CONTIDOS

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN DIXITAL

 Imaxe  dixital:  obtención,  almacenamento,  transmisión,  características  da  imaxe  dixital.  Formato  e  compresión  de  imaxes  e

tratamento da imaxe.

 Gráfico vectorial: elementos no deseño de gráficos vectoriais, maquetación. Saída e diferentes soportes.

 Son dixital: captura, dixitalización, características. Formatos de son. Edición de son dixital.

 Vídeo dixital: captura e características. Tipos de arquivo de vídeo. Edición de vídeo dixital.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Realizar capturas de imaxes, son e vídeo e os integra nos seus traballos.

 Distinguir entre a imaxe dixital e o gráfico vectorial.
 Elaborar contidos de imaxe, son e vídeo.

 Desenvolver capacidades para integrar os diferentes elementos multimedia en diversas producións.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Emprega dispositivos de captura de imaxe, son e vídeo. Probas dixitais e/ou prácticas de edición de audio,
vídeo e imaxes.

Realiza montaxes multimedia 
importando/capturando diferentes 
elementos  multimedia.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC

Edita  a  información  multimedia  mediante  software
específico e crea novos materiais en diversos formatos.

Probas dixitais e/ou prácticas de edición de audio,
vídeo e imaxes.

U.D. 6  PUBLICACIÓN DE CONTIDOS NA REDE

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Compartir  recursos en redes locais e en Internet.
 Deseñar páxinas web sinxelas.
 Crear e publicar na web empregando os estándares de publicación.

CONTIDOS

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

 Funcionamento da Web. Tipos de web. 

 HTML a linguaxe estándar da web.



 Deseño de páxinas web sinxelas. Creación e publicación na web. Xestores de contidos.

 Accesibilidade na web.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da comunicación ou da conexión entre eles.  
 Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora e gráfica.
 Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas web e coas ferramentas das TIC de carácter social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Realiza  actividades  que  requiren  compartir  recursos  en
redes  locais  e  virtuais.  Integra  e  organiza  elementos
textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.

Probas escritas.
Actividades  dixitais  de  investigación  (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Comparte recursos en rede e deseña
páxinas web sinxelas.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE

Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación,
baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de
propiedade

Probas escritas.
Actividades  dixitais  de  investigación  (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Comparte recursos en rede e deseña
páxinas web sinxelas.

U.D. 7 INTERNET E REDES SOCIAIS 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Empregar recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde.
 Coñecer as posibilidades da administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e seguridade.



 Sincronizar datos e información entre dispositivos móbiles e computadores. 
 Analizar de forma crítica e responsable as redes sociais, a súa privacidade e seguridade.

CONTIDOS

BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN 

 Internet: creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles. 

 Comunidades virtuais: e-mail, chat, mensaxería instantánea, foros, blogs, wikis.

 Redes sociais: privacidade e seguridade persoal.

 Uso de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de materiais propios. Recursos e plataformas de formación 
a distancia, emprego e saúde. 

 Administración electrónica e e-commerce: intercambios económicos e seguridade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no intercambio da información a través de redes sociais e

plataformas.
 Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás producións desde diversos dispositivos móbiles.
 Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles de contidos multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Participa  colaborativamente  en  diversas  ferramentas  das
TIC  de  carácter  social  e  xestiona  os  propios.  Elaborar

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación (infografías, liñas
do tempo, presentacións...)

Manexa ferramentas TIC e crea
materiais para a web.

CCL
CMCCT 



materiais  para  a  web  que  permiten  a  accesibilidade  á
información multiplataforma

CD
CAA
CSC 

CSIEE
CCEC

Realiza  intercambio  de  información  en  distintas
plataformas  nas  que  está  rexistrado/a  e  que  ofrecen
servizos de formación, lecer, etc.

Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro
dispositivo.  Participar  activamente  en  redes  sociais  con
criterios de seguridade. 

Actividades dixitais de participación en redes sociais, 
blogs...

Mantense activo nas diferentes
plataformas nas que está rexistrado.
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TIC EN BACHARELATO
TIC I 1º BACHARELATO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D 1 A sociedade da información e do coñecemento: as Tics (33 %
peso na cualificación)

U.D 2 Hardware e sistemas operativos (33 % peso na cualificación)

U.D 3 Procesamento de datos I (33 % peso na cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D 4 Procesamento de datos II  (33% peso na cualificación)

U.D 5 Presentación de resultados (33 % peso na cualificación)

U.D 6 Tratamento de imaxes, audio e vídeo dixital I(33% peso na
cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D 7 Tratamento de imaxes, audio e vídeo dixital II(33 % peso na
cualificación)

U.D 8 Redes de ordenadores (33% peso na cualificación)

U.D. 9 Linguaxes de programación (33 % peso na cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesións inicial Presentación 1 Setembro

3 semanas
6 sesións

U.D 1 A sociedade
da información e
do coñecemento:

as Tics 

Desenvolvemento
dos contidos

6
Setembro –
Outubro 

4 semanas
8 sesións

U.D 2 Hardware e
sistemas operativos

Desenvolvemento
dos contidos

7

Outubro -
NovembroAvaliación

unidades 1 e 2
1

6 semanas
12 sesións

U.D 3
Procesamento de

datos I

Desenvolvemento
dos contidos

11
Novembro -
Decembro

Avaliación final 1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

5 semanas
10 sesións

U.D  4
Procesamento de

datos II

Desenvolvemento
dos contidos

4
Xaneiro -
Febreiro

Avaliación Final 1

3 semanas
6 sesións

U.D 5 Presentación
de resultados

Desenvolvemento
dos contidos

4

Febreiro - Marzo
Presentación de

resultados
2

4 semanas
8 sesións

U.D 6 Tratamento
de imaxes, son e
vídeo dixital I

Desenvolvemento
dos contidos

7

Marzo - Abril
Presentación de

resultados
1
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3ª
 A

va
lia

ci
ón

5 semanas
10 sesións

U.D 7 Tratamento
de imaxes, son e
vídeo dixital II

Desenvolvemento
dos contidos

9

Abril -Maio
Presentación de

resultados
1

2 semanas
4 sesións

U.D 8 Redes de
ordenadores

Desenvolvemento
dos contidos

3

Maio

Avaliación Final 1

3 semanas
6 sesións

U.D. 9  Linguaxes
de programación

Desenvolvemento
dos contidos

5

Maio - Xuño

Avaliación Final 1

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

A SOCIEDADE DA
INFORMACIÓN E DO

COÑECEMENTO: AS TICS 

8
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE. (MÍNIMO30%)

HARDWARE E SISTEMAS
OPERATIVOS

 8
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

PROCESAMENTO DE DATOS I 12
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

PROCESAMENTO DE DATOS II 10
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS

6
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

TRATAMENTO DE IMAXES, SON
E VÍDEO DIXITAL I

8
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)
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3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

TRATAMENTO DE IMAXES, SON
E VÍDEO DIXITAL II

10
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

REDES DE ORDENADORES 4
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

LINGUAXES DE
PROGRAMACIÓN

6
33% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 30%)

Salientar que as unidades “Procesamento de datos” e “Tratamento de imaxes,

audio  e  vídeo  dixital”,  dividíronse  en  dúas  cada  unha  delas  por  motivos  de

temporalización  e  en  base  as  experiencias  e  criterios  recollidos  na  memoria  do

Departamento do curso pasado.
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1ª AVALIACIÓN

U.D. 1  A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO: AS TICS 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer o concepto de sociedade Tic na que nos atopamos.

 Identificar as diferentes características da sociedade Tic e adaptarse a elas.

 Analizar con sentido critico e responsable a evolución da sociedade TIC (pros e inconvenientes).

CONTIDOS

BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O ORDENADOR 

 Concepto de sociedade da información.

 O sector das TIC: composición e características.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na transformación da sociedade actual, tanto 

nos ámbitos da adquisición do coñecemento como nos da produción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade
da información e sociedade do coñecemento.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Identifica  as  diferencias  entre  ambas
sociedades.

CCL
CMCCT 

CD
CSC 

CSIEE

Explica  cales  son  os  novos  sectores  económicos  que
apareceron  como  consecuencia  da  xeneralización  das
tecnoloxías da información e da comunicación.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece  os  cambios  laborais  e
económicos provocados polas Tics.



U.D. 2  HARDWARE E SISTEMAS OPERATIVOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer os bloques funcionais dun sistema microinformático.

 Manexar con soltura os periféricos básicos.

 Identificar os dispositivos de almacenaxe e dispositivos de memoria.

 Coñecer a estrutura dos sistemas operativos e identificar diferentes tipos deles.

 Instalar con destreza e soltura os sistemas operativos e aplicacións de software.

CONTIDOS

BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES (15 sesións)

 Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional.

 Compoñentes dos sistemas microinformáticos. Periféricos básicos

 Dispositivos de almacenamento e de memoria: características e tipos.

 Sistema operativo: elementos e estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema operativo. Sistemas operativos actuais.

 Instalación e actualizacións de SO e aplicacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Configurar  computadores  e  equipamentos  informáticos  identificando  os  subsistemas  que  os  compoñen  e  relacionando  cada

elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas características.

 Instalar e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar as súas características e os contornos de aplicación.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados
en  sistemas  de  computadores,  recoñecendo  a  súa
importancia na custodia da información. 

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñece os dispositivos de almacenamento
mais usuais.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CCEC

Describe os tipos de memoria utilizados en computadores,
analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao
rendemento de conxunto. 

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñece  os  principais  elementos  de
memoria do ordenador e identifica os seus
parámetros básicos.

Elabora  un  diagrama da  estrutura  dun sistema  operativo
relacionando cada parte coa súa función. Actividades de identificación e escritas.

Recoñece  os  principais  elementos  dun
sistema operativo e a súa función básica.

Instala sistemas operativos e programas de aplicación para
a  resolución  de  problemas  en  computadores  persoais,
seguindo instrucións de fábrica.

Probas escritas.  Actividades de manexo dos sistemas
operativos.

Manexa  os  sistemas  operativos  con
soltura.

CMCCT 
CD

CAA

U.D. 3  PROCESAMENTO DE DATOS I

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer o que é un paquete ofimático e as súas posibilidades.

 Elaborar  documentos  de  certa  complexidade   mediante  procesadores  de  textos:  táboas,  tabulacións,  formateado  de  texto,
formateado de parágrafos...



CONTIDOS
BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Elaboración de documentos mediante procesadores de texto.

 Traballo con inserción de elementos en documentos: imaxes, táboas, gráficos.

 Tabuladores no procesador de textos. 

 Columnas, viñetas e formato nun documento de texto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas específicos:  creación e

edición  de  documentos,  realización  de  follas  de  cálculo  completas  (funcións,  gráficos…),  manexo  de  bases  de  datos  (filtros,
consultas, formularios…), elaboración de presentacións semiprofesionais, edición e retoque fotográfico, son e vídeo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta
o destinatario. 

Realización de prácticas cos programas de ofimática.
Emprega  o  procesador  de  textos  con
destreza.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

 CSIEE

2ª AVALIACIÓN

U.D. 4 PROCESAMENTO DE DATOS II 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Deseñar e utilizar  bases de datos sinxelas aplicando filtros, informes e consultas.

 Resolver  problemas mediante follas de cálculo, realizando gráficos e empregando funcións.



CONTIDOS

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Deseño e utilización de bases de datos sinxelas. Consultas e informes.

 Resolución de problemas mediante follas de cálculo. 

 Referencias relativas e absolutas.

 Funcións básicas e gráficos no calc. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas específicos:  creación e

edición  de  documentos,  realización  de  follas  de  cálculo  completas  (funcións,  gráficos…),  manexo  de  bases  de  datos  (filtros,
consultas, formularios…).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Produce informes que requiren o  emprego  de follas  de
cálculo,  que  inclúan  resultados  textuais,  numéricos  e
gráficos. 

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de  follas  de
cálculo.

Desenvólvese con relativa fluidez no
manexo dunha folla de cálculo. CCL - CMCCT 

CD - CAA
 CSIEE

Elabora  bases  de  datos  sinxelas  facendo  consultas  e
informes.

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de  bases  de
datos..

Desenvólvese con relativa fluidez no
manexo da base de datos.



U.D. 5  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Elaborar presentacións incorporando diferentes elementos multimedia (imaxes, sons, vídeos, ligazóns, gráficos...) para conseguir 
resultados atractivos.

 Conectar un proxector ao equipo informático e configuralo de forma axeitada.

CONTIDOS

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Elaboración de presentacións.
 Insercións de elementos multimedia na presentación.
 Formato da presentación: animacións e transicións entre diapositivas.
 Presentación ao público: conexión a un proxector e configuración.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web para a elaboración de presentacións semiprofesionais incluíndo distintos

elementos multimedia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Elabora  presentacións  que  integren  texto,  imaxes  e
elementos multimedia,  adecuando a mensaxe ao público
obxectivo ao que se destina.

Realización de prácticas cos programas de ofimática.
Elabora presentacións con criterio e con
diferentes elementos multimedia.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

 CSIEE



U.D. 6  TRATAMENTO DE IMAXES, SON E VÍDEO DIXITAL I

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Distinguir entre imaxe vectorial e imaxe mapa de bits.
 Coñecer as principais características dunha imaxe dixital: resolución, tamaño, saturación, luminosidade, brillo...
 Deseñar e editar imaxes en 2D e 3D.

CONTIDOS

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Imaxe dixital: obtención, almacenamento, transmisión, características da imaxe dixital. 

 Formato e compresión de imaxes e tratamento da imaxe.

 Gráfico vectorial: elementos no deseño de gráficos vectoriais, maquetación. Saída e diferentes soportes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos para a edición e retoque fotográfico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Deseña elementos  gráficos en 2D e 3D para comunicar
ideas. Actividades de deseño gráfico en 2d e 3d.

Manexa con destreza software de deseño
gráfico.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

CSC - CSIEE
CCEC

Realiza  retoques  fotográficos  empregando  un  software
específico.

Realización  de  prácticas  con  programas  de  retoque
fotográfico (gimp).

Manexa  con  fluidez  aplicacións  de
retoque  fotográfico  conseguindo
resultados aceptables.



3ª AVALIACIÓN

U.D. 7 TRATAMENTO DE IMAXES, SON E VÍDEO DIXITAL II

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Crear contidos audiovisuais atractivos. 
 Elaborar guións, capturar  son e  imaxes.
 Editar e montar un vídeo
 Coñecer os dereitos que amparan as producións alleas.

CONTIDOS

BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 Elaboración de guións.

 Captura de son e de imaxes, edición e montaxe.

 As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as producións alleas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos para a captura, edición e montaxe de vídeo dixital.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e
imaxes,  utilizando  programas  de  edición  de  ficheiros
multimedia.

Realización de prácticas de emprego e manipulación de
elementos multimedia.

Crea montaxes multimedia sinxelos.

CCL - CMCCT 
CD - CAA

 CSIEE



U.D. 8  REDES DE ORDENADORES 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Recoñecer as diferentes clasificacións das redes de ordenadores (tamaño, topoloxía, privacidade...)

 Identificar vantaxes e inconvenientes das redes con e sen fíos.

 Coñecer as capas do modelo OSI.

 Aplicar a seguridade básica na configuración dunha rede de ordenadores.

CONTIDOS

BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORES 

 Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas.

 Cables e conectores: características e tipoloxía. Normalización.

 Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e adaptadores de interconexión de redes con fíos e sen eles; configuración 

básica destes.

 Despegamento de redes locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos e recomendacións. Seguridade básica.

 Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de computadores, relacionándoas coa área de aplicación e coas

tecnoloxías empregadas.

 Analizar a función dos equipos de conexión que permiten realizar configuracións de redes e a súa interconexión con redes de área
extensa.



 Describir os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións nunha rede informática.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes
locais, seleccionando as tecnoloxías en función do espazo
físico.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece diferentes tipos de redes e a máis
axeitada a empregar en cada caso.

CCL
CMCCT 

CD
CAA
CSC 

CSIEE

Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables
utilizados en redes de datos.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece as diferenzas entre os diferentes
cables empregados nas redes informáticas.

Realiza  unha  análise  comparativa  entre  tecnoloxía  con
fíos  e  sen  eles,  e  indica  posibles  vantaxes  e
inconvenientes.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Coñece  as  principais  vantaxes  e
inconvenientes do emprego das redes con
fíos e sen eles.

Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten
configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os
seus inconvenientes principais.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación
(infografías, liñas do tempo, presentacións...)

Identifica  as  partes  e  funcións  dos
elementos dunha rede informática.

U.D. 9 LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer a simboloxía empregada nos diagramas de fluxo.

 Realizar diagramas de fluxo no deseño de algoritmos.

 Identificar as diferentes estruturas de control.

 Empregar estruturas de control en programas sinxelos.

CONTIDOS

BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN 



 Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. 

 Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais.

 Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.

 Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición.

 Execución, proba, depuración e documentación de programas.

 Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Aplicar algoritmos á resolución de problemas  frecuentes que se presentan ao traballar con estruturas de datos.

 Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en subproblemas e definindo algoritmos que os resolven.
 Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os elementos propios da linguaxe de programación

utilizada.
 Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de programación.
 Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación  e aplicalos a problemas reais.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas
aritméticos  sinxelos,  elaborando  os  correspondentes
diagramas de fluxo.

Elaboración  de  prácticas  de   programas  sinxelos
empregando unha linguaxe de programación.

Deseña diagramas de fluxo para resolver
un problema aritmético sinxelo.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

CSIEE
CCEC

Escribe programas que inclúan bucles de programación
para solucionar problemas que impliquen a división dun
conxunto en partes máis pequenas.

Elaboración  de  prácticas  de   programas  sinxelos
empregando unha linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un
problema sinxelo.

Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito
nun  código  determinado,  partindo  de  determinadas
condicións.

Elaboración  de  prácticas  de   programas  sinxelos
empregando unha linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un
problema sinxelo.



Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de
programación e propoñer exemplos concretos dunha dela.

Elaboración  de  prácticas  de   programas  sinxelos
empregando unha linguaxe de programación.

Coñece  diferentes  linguaxes  de
programación e identifica as súas sintaxes.

Realiza programas  sinxelos nunha linguaxe determinada
que solucionen problemas da vida real.

Elaboración  de  prácticas  de   programas  sinxelos
empregando unha linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un
problema sinxelo.



PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN 1º ESO

1º Avaliación:
14 semanas

U.D 1 Algoritmos. Diagramas de Fluxo.(50% peso na cualificación)

U.D 2 Programando con bloques. Scratch I.(50 % peso na
cualificación)

2º Avaliación:
12 semanas

U.D 3 Programando con bloques. Scratch II.(100 % peso na
cualificación)

3º Avaliación:
10 semanas

U.D 4 Programando con bloques. Scratch III. (50 % peso na
cualificación)

U.D 5 Linguaxe de marcas. Coñecendo HTML. (50 % peso na
cualificación)

Duración Unidade didáctica Contido sesión Nº Sesións Temporalización

1ª
 A

va
lia

ci
ón

1 semana Sesións inicial Presentación 1 Setembro

8 semanas
8 sesións

U.D 1  Algoritmos.
Diagramas de

Fluxo

Desenvolvemento
dos contidos

8
Setembro –
Novembro

5 semanas
5  sesións

U.D 2
Programando con
bloques. Scratch I

Desenvolvemento
dos contidos

4
 Novembro -
DecembroAvaliación

unidades 1 e 2
1

2ª
 A

va
lia

ci
ón

12
semanas

12 sesións

U.D 3
Programando con

bloques. Scratch II.

Desenvolvemento
dos contidos

11

Xaneiro - AbrilAvaliación unidade
3 / Presentación de

resultados
1

3ª
 A

va
lia

ci
ón

4 semanas
4 sesións

U.D 4
Programando con
bloques. Scratch

III

Desenvolvemento
dos contidos

4 Abril -Maio

6 semanas
6 sesións

U.D 5 Linguaxe de
marcas.

Coñecendo HTML

Desenvolvemento
dos contidos

5

MaioAvaliación
unidades 4,5 /

Presentación de
resultados

1



IES AFONSO X O SABIO
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

DESCRICIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS: OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES
DE APRENDIZAXE E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

1º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

ALGORITMOS. DIAGRAMAS DE
FLUXO

8
50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE. (MÍNIMO40%)

PROGRAMANDO CON
BLOQUES. SCRATCH I

5
50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 40%)

2º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

PROGRAMANDO CON
BLOQUES. SCRATCH II

12
100% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE

3º AVALIACIÓN 

UNIDADE DIDÁCTICA
NUMERO
SESIÓNS

PESO NA CUALIFICACIÓN 

PROGRAMANDO CON BLOQUES.
SCRATCH III

4
50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 40%)

 LINGUAXE DE MARCAS.
COÑECENDO HTML

6
50% DO PORCENTAXE DA AVALIACIÓN FINAL DO

TRIMESTRE (MÍNIMO 40%)

A unidade Programando con bloques: Scratch está dividida en 3 partes por motivos

de temporalización (hai  que ter  en conta que ao ser  esta unha materia  de  libre

configuración só conta cunha sesión á semana).

111



U.D. 1 ALGORITMOS. DIAGRAMAS DE FLUXO

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

  Coñecer os elementos e simboloxía dos diagramas de fluxo.
 Deseñar algoritmos sinxelos a través de diagramas de fluxo.
 Identificar os elementos dun programa informático.
 Recoñecer as estruturas de control.
 Identificar os elementos da programación estruturada.

CONTIDOS

BLOQUE 1: DIAGRAMAS DE FLUXO

 Diagramas de fluxo: elementos, símbolos e o seu significado; ferramentas.

 Técnicas de resolución de problemas.

 Elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais.

 Estruturas de control: secuenciais, condicionais e iterativas.

 Programación estruturada: procedementos e funcións.

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

✗ O termo "algoritmo". Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Representar algoritmos mediante diagramas de fluxo.

 Resolver problemas sinxelos empregando algoritmos.

 Analizar a estrutura dun programa informático, indicando os elementos propios da linguaxe de programación utilizada e a súa



función.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Elabora  diagramas  de  fluxo  para  deseñar  e  representar
algoritmos.

Diagrama  de  fluxo  en  Libre  Office  Write  e/ou
nalgunha ferramenta máis específica (Draw.io)

Observación directa. O diagrama de fluxo
resolve o problema exposto e respecta as
normas.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

 CSIEE

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. Elaboración de algoritmos sinxelos.
Observación directa. O algoritmo resolve
o problema formulado.

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  algoritmo  partindo  de
determinadas condicións. Análise de algoritmos sinxelos.

Observación directa.  O análise responde
correctamente á algoritmo proposto.

Identifica  elementos  característicos  da  linguaxe  de
programación en programas sinxelos.

Probas  escritas  e/ou  actividades  dixitais  para  a
identificación  dos  elementos  básicos  da  linguaxe  de
programación.

Observación  directa.  As  identificacións
dos elementos pedidos son correctas.

U.D. 2  PROGRAMANDO CON BLOQUES. SCRATCH

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Describir o comportamento dos elementos básicos da linguaxe.
 Empregar correctamente os elementos do contorno de traballo de programación.
 Implementar algoritmos sinxelos.
 Realizar programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas.
 Coñecer as instrucións condicionais e reiterativas da linguaxe de programación.
 Realizar programas de relativa complexidade empregando variables, estruturas de almacenamento.
 Obter o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas condicións.



CONTIDOS

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

 Elementos da sintaxe da linguaxe.

 Elementos do contorno de traballo.

 Deseño de algoritmos empregando ferramentas informáticas.

 Instrucións básicas: movemento, aparencia, sons e debuxo.

 Instrucións de control de execución: condicionais e bucles.

 Operadores aritméticos e lóxicos.

 Estruturas de almacenamento de datos.

 Instrucións de manexo de controis, sensores e eventos

 Execución, deseño e realización de probas: tipos e casos de probas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Empregar as construcións básicas dunha linguaxe de programación por bloques para resolver problemas.

 Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de programación por bloque empregando instrucións básicas.

 Resolver problemas nunha linguaxe de programación por bloque empregando instrucións iterativas.

 Resolver problemas nunha linguaxe de programación por bloque empregando variables e estruturas de datos.

 Resolver problemas  nunha linguaxe de programación por bloque empregando controis, eventos e fíos.

 Verificar o funcionamento dos programas para depuralos ou para optimizar o seu funcionamento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE



Describe  o  comportamento  dos  elementos  básicos  da
linguaxe.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de
programación  na  linguaxe  de  programación  por
bloques Scratch.

Observación directa.
Emprega  as  construcións  básicas  dunha
linguaxe  de  programación  por  bloques
para  resolver  problemas  adecuados  ao
nivel.

CCL
CMCCT 

CD
CAA

 CSIEE

Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo
de programación..

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e
interrelacionados para resolver problemas concretos.

Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación por
bloque empregando instrucións básicas.

Realiza programas de mediana complexidade  na   linguaxe
de  programación  por  bloque  empregando  instrucións
condicionais e iterativas.

Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes
aplicacións tendo en conta as súas características.

Realiza programas de mediana complexidade  na   linguaxe
de  programación  por  bloque  empregando  variables  e
estruturas de almacenamento.

Realiza programas de mediana complexidade  na   linguaxe
de programación por bloque empregando eventos, sensores e
fíos.

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código
determinado partindo de determinadas condicións.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de análise,
verificación e corrección dun programa.

Observación directa.
Verifica o funcionamento dos programas
para  depuralos  e/ou  optimizar  o  seu
funcionamento.

CCL  CMCCT 
CD  CAA
 CSIEEDepura e optimizar o código dun programa dado aplicando

procedementos de depuración.

U.D. 3   LINGUAXE DE MARCAS. COÑECENDO HTML



OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

 Coñecer as características básicas dunha linguaxe de marcas.
 Identificar as principais etiquetas dunha linguaxe de marcas.
 Coñecer as normas básicas de accesibilidade e usabilidade en internet.
 Recoñecer as estruturas de control.
 Deseñar páxinas web sinxelas.

CONTIDOS

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES

 Linguaxes de marcas para a creación de documentos web.HTML.
 Accesibilidade e usabilidade en internet.
 Ferramentas de creación de contidos da web 2.0.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 Empregar os elementos das linguaxes de marcas para crear contidos accesibles.
 Elaborar e publicar contidos na web integrando información textual, gráfica e multimedia.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN E CRITERIOS DE

CUALIFICACIÓN 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E

MÍNIMOS EXIXIBLES
C.CLAVE

Describe  as  características  fundamentais  e  os
comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de
páxinas web

Observación directa.
Empregar os elementos das linguaxes de
marcas para crear contidos accesibles

CCL  CMCCT

CD   CSC  CCEC

Identifica  as  propiedades  dos  elementos  da  linguaxe de
marcas relacionadas coa accesibilidade e a usabilidade das
páxinas.

Observación directa.
Empregar os elementos das linguaxes de
marcas para crear contidos accesibles

CCL   CMCCT  CD

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles.
Observación directa.
Empregar os elementos das linguaxes de
marcas para crear contidos accesibles

CCL   CMCCT  CD

CAA   CSC  CSIEE

CCEC



Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten
as ferramentas de creación de páxinas web e contidos 2.0.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de
páxinas web

Observación directa.
Elaborar  e  publicar  contidos  na  web
integrando información textual, gráfica e
multimedia.

CCL   CMCCT  CD

CAA   CSC  CSIEE

CCEC
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
 A partir dos estándares de aprendizaxe de cada curso e unidade didáctica, elabóranse o
grao mínimo de consecución que o alumno/a terá que conseguir para superar a  materia na
convocatoria extraordinaria de setembro. 

TECNOLOXÍA NA ESO
TECNOLOXÍA 2º ESO

U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

U.D. 1 
Proceso de

resolución de
problemas

tecnolóxicos

 Deseñar e construír prototipos sinxelos que dan solución a un problema

técnico  simple  aplicando  o  proceso  de  resolución  de  problemas

tecnolóxicos. 

 Elaborar a documentación necesaria para a planificación da construción

do prototipo.

 Traballar en equipo de xeito responsable e respectuoso.

U.D. 2
Expresión e

comunicación
gráfica

 Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos. 

 Coñecer as normas de cotación e escala. 

U.D. 3
Materiais  de
uso técnico: a

madeira

 Describir as características propias dos materiais de uso técnico: madeira 

 Identificar  os  tipos  de  materiais  con  que  están  fabricados  obxectos

técnicos cotiás.

 Identificar  e  manipular  con  seguridade  as  ferramentas  do  taller  en

operacións básicas.

U.D. 4
Materiais  de

uso técnico: os
metais

 Describir as características propias dos materiais de uso técnico:  metais.

 Identificar  os  tipos  de  materiais  con  que  están  fabricados  obxectos

técnicos cotiás.

 Identificar  e  manipular  con  seguridade  as  ferramentas  do  taller  en

operacións básicas.

U.D. 5
Máquinas e
sistemas:
estruturas

 Describir as características propias que configuran os tipos de estruturas. 

 Identificar os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos

que configuran a estrutura.
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U.D. 6
Máquinas e
sistemas:

mecanismos

 Describir  a  transformación  e  transmisión  do  movemento  de  distintos

mecanismos.

 Calcular  a  relación  de  transmisión  de  elementos  mecánicos  sinxelos

como as poleas e as engrenaxes. 

U.D. 7 
A corrente
eléctrica

 Deseñar  e  montar  circuítos  eléctricos  básicos  empregando  operadores

eléctricos (lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores).

 Deseñar  circuítos  eléctricos  básicos,  utilizando  software  específico  e

simboloxía adecuada.

U.D. 8
Tecnoloxías da
Información e
Comunicación

 Manexar programas e software básicos.

 Utilizar  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e  dispositivos

electrónicos.

 Elaborar,  presentar  e  difundir  proxectos  técnicos  sinxelos  con

equipamentos informáticos. 

TECNOLOXÍA 3º ESO

U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

U.D. 1
Tecnoloxía e

proceso
tecnolóxico

 Deseñar e construír un prototipo que dá solución a un problema técnico,

mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

 Elaborar a documentación necesaria para a planificación da construción

do prototipo.

 Traballar en equipo de xeito responsable e respectuoso.

U.D. 2
Expresión

gráfica

 Interpretar esbozos e bosquexos de produtos tecnolóxicos sinxelos.

 Realizar  debuxos  simples  empregando  un  software  de  deseño  gráfico

asistido por computador (LibreCad, QCAD...)

U.D. 3
Materiais  de
uso técnico:
plásticos e

textís

 Describir  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico  máis

comúns:  plásticos e textís.

 Explicar  as  técnicas  de  identificación  máis  comúns  das  propiedades
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mecánicas dos materiais de uso técnico: ensaios de propiedades mecánicas.

U.D. 4
Materiais  de
construción

 Describir as características propias dos materiais de uso técnico aplicados

na construción.

U.D. 5 A
corrente
eléctrica 

 Explicar a transformación da enerxía eléctrica noutras formas de enerxía.

 Empregar  o  polímetro  para  determinar  valores  de  resistencias,

intensidades e tensións en circuítos básicos.

 Calcular as magnitudes eléctricas básicas en circuítos serie e paralelo con

dúas resistencias.

 Deseñar  circuítos  eléctricos  básicos  empregando  simuladores  e  a

simboloxía normalizada.

U.D. 6
Introdución a
electrónica

 Identificar os elementos electrónicos básicos.

 Deseñar e montar circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando

lámpadas,  zumbadores,  díodos  LED,  motores,  baterías,  conectores  e

resistencias.

U.D. 7
Tecnoloxías da
Información e

da
Comunicación

 Identificar as partes dun computador e  substituír e montar pezas clave.

 Manexar espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de

información.

 Coñecer as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco.

 Utilizar  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e  dispositivos

electrónicos. 

 Elaborar,  presentar  e  difundir  proxectos  técnicos  con  equipamentos

informáticos

TECNOLOXÍA 4º ESO
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U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
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U.D. 1
Tecnoloxías da
información e

da
comunicación

 Describir as formas de conexión na comunicación entre dispositivos 

dixitais.

 Desenvolver un programa informático sinxelo para resolver problemas, 

utilizando unha linguaxe de programación

 Utilizar o computador como ferramenta de adquisición e interpretación 

de datos.

U.D. 2
Instalacións da

vivenda

 Diferenciar as instalacións típicas nunha vivenda.

 Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda. 

 Coñecer a simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 

subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

 Identificar medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda.

U.D.3
Electrónica

 Describir o funcionamento dun circuíto electrónico formado por 

compoñentes elementais.

 Explicar as características e as funcións de compoñentes básicos: 

resistor, condensador, díodo e transistor.

 Empregar simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos 

básicos, utilizando simboloxía axeitada.

 Realizar a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados 

previamente. 

 Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

 Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.

U.D.4 Control e
robótica

 Describir os compoñentes dos sistemas automáticos.

 Analizar o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos 

habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

 Representar e montar automatismos sinxelos.

U.D. 5
Pneumática e

hidráulica

 Describir as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 

pneumática. 

122



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

 Coñecer a simboloxía e realizar montaxes de circuítos sinxelos 

pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou mediante 

simulación. 

U.D. 6
Desenvolvemen
to tecnolóxico e

evolución
social

 Identificar os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron 

ao longo da historia da humanidade. 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1º BACHARELATO

U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

U.D. 1
Enerxías, usos

e
transformacións

 Describir  as  formas  de  producir  enerxía,  en  relación  co  custo  de

produción, o impacto ambiental e a sustentabilidade.

U.D. 2 Tipos
de enerxías:
renovables e

non renovables

 Debuxar  diagrama  de  bloques  de  diferentes  tipos  de  centrais  de

produción de enerxía.

 Calcular custos de consumo enerxético de edificios de vivendas ou

industriais,  partindo  das  necesidades  e/ou  dos  consumos  dos
recursos utilizados.

 Elaborar  plans  de  redución  de  custos  de  consumo enerxético  para

locais ou vivendas, identificando os puntos onde o consumo poida
ser reducido. 

U.D. 3 O
produto

tecnolóxico:
deseño,

fabricación e
comercialización

 Coñecer as principais  técnicas utilizadas no proceso de fabricación

dun produto dado.

 Elaborar o esquema dun posible modelo de excelencia,  razoando a

importancia de cada axente implicado.

 Desenvolver o esquema dun sistema de xestión da calidade, razoando a

importancia de cada axente implicado.

U.D.4 Os
materiais:

metais,
plásticos e
cerámicos

 Explicar como modificar as propiedades dos materiais, según a súa

estrutura interna.
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U.D. 5
Tecnoloxías de

fabricación

 Coñecer as principais  técnicas utilizadas no proceso de fabricación

dun produto dado.

 Identificar  as  máquinas  e  ferramentas  usadas  no  proceso  de

fabricación dun produto. 

 Recoñecer  as  principais  condicións  de  seguridade  que  se  deben

aplicar nun determinado ámbito de produción.

 Describir a función dos bloques que constitúen unha máquina dada,

explicando  de  forma  clara  e  co  vocabulario  axeitado  a  súa
contribución ao conxunto.

 Debuxar diagramas de bloques de máquinas-ferramenta explicando a

contribución de cada bloque ao conxunto da máquina. 

U.D. 6
Máquinas:
circuitos

eléctricos,
pneumáticos,
hidráulicos e

transmisión do
movemento 

 Manexar un programa de CAD elaborando o esquema dun circuíto

eléctrico-electrónico,  pneumático  ou  hidráulico  que  de  resposta  a
unha necesidade determinada.

 Calcular  os  parámetros  básicos  de  funcionamento  dun  sistema

mecánico  e  dun  circuíto  eléctrico-electrónico,  pneumático  ou
hidráulico, a partir dun esquema dado. 

 Deseñar e/ou construír e/ou programar un sistema automático sinxelo

ou robot cos actuadores e os sensores axeitados, para que  solucione
un problema determinado. 

TIC NA ESO
TIC 4º ESO

U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

U.D 1
Ordenadores e

sistemas
operativos

 Realizar  operacións  básicas  de  organización  e  almacenamento  da

información.

 Configurar elementos básicos do sistema operativo.

 Manexar con soltura un sistema operativa.

 Coñecer  diversos  compoñentes  físicos  dun  computador,  as  súas

características técnicas e as conexións entre eles. 

 Describir as formas de conexión na comunicación entre dispositivos

dixitais.

U.D 2 Redes  Coñecer  os  riscos  de seguridade  e  empregar  hábitos  de  protección
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informáticas e
seguridade

adecuados. 

 Recoñecer os factores que inflúen na fenda dixital.

 Interpretar  as estadísticas do uso de Internet no mundo e en España.

 Levar a cabo hábitos axeitados en entornos virtuais,  recoñecendo a

importancia da  reputación on-line e o respecto na Rede.

 Aplicar  políticas  seguras  de  uso  e  contrasinais  para  protexer  a

información persoal.

 Consultar as diferentes fontes e diferenciar o concepto de materiais

suxeitos a dereitos de autor e materiais de libre configuración.

U.D 3 Ética e
estética na rede 

 Levar a cabo hábitos axeitados en entornos virtuais,  recoñecendo a

importancia da  reputación on-line e o respecto na Rede.

 Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web.

U.D 4
Produción
ofimática 

 Manexar  con  soltura  as  funcións  básicas  dun  paquete  ofimático

(procesador de textos, folla de cálculo, base de datos e presentacións)
e empregalos de forma habitual na elaboración dos seus traballos.

U.D 5
Produción

multimedia 

 Coñecer e empregar software de tratamento dixital de imaxe, de audio

e vídeo. 

U.D 6
Publicación de

contidos na
rede 

 Deseñar páxinas web sinxelas.

U.D. 7 Internet
e redes sociais 

 Realizar  intercambio  de  información  en  distintas  plataformas  e

participar activamente en redes sociais con criterios de seguridade. 

 Empregar canles de distribución de contidos multimedia para aloxar

materiais propios e enlazalos noutras producións.

TIC EN BACHARELATO
TIC I 1º BACHARELATO
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U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
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U.D. 1 A
sociedade da

información e do
coñecemento: as

Tics 

 Identificar as diferenzas entre sociedade de información e

sociedade de comunicación.

 Coñecer os novos sectores provocados pola aparición e evolución

das TICs.

U.D 2 Hardware
e sistemas
operativos

 Identificar, conectar e describir-los periféricos que configuran un
sistema informático.

 Coñece-lo funcionamento do sistema e dos programas,

identificando as operacións que realizan. 

 Identificar diferentes tipos de memorias empregados en

ordenadores, xunto cos seus parámetros e rendemento.

 Realizar operacións con soportes de datos, con subdirectorios e

con arquivos en unidades de almacenaxe de soportes fixos e
removibles. 

 Saber realizar copias de seguridade dos datos sensibles, protexe-lo

equipo informático fronte á manipulación incorrecta de arquivos e
interesarse por repara-los danos. 

 Recoñece-lo tipo e as funcións de aplicacións informáticas

sinxelas. 

U.D 3
Procesamento de

datos I

 Manexar con certa soltura as funcións básicas dun paquete de

ofimática (procesador de textos, folla de cálculo, base de datos e
software de presentacións).

 Empregar a suite ofimática de forma habitual na elaboración dos

seus traballos.. 

U.D  4
Procesamento de

datos II

U.D 5
Presentación de

resultados

U.D 6
Tratamento de
imaxes, audio e
vídeo dixital I

 Coñecer e empregar, con relativa destreza, software de tratamento

dixital de imaxe, así como de audio e vídeo. 

 Elaborar montaxes máis ou menos atractivos de imaxe, audio e

vídeo.U.D 6
Tratamento de
imaxes, audio e
vídeo dixital II

U.D 7 Redes de
ordenadores

 Coñecer as principais topoloxías empregadas no deseño de redes

de ordenadores.

 Describir os niveis do modelo OSI.

U.D. 8 Linguaxes
de programación

 Elaborar diagramas de fluxo sinxelos.
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 Desenvolver algoritmos para resolver problemas aritméticos

sinxelos.

 Elaborar pequenos programas sinxelos.

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN  1º ESO

U.D. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA

U.D 1
Algoritmos.

Diagramas de
Fluxo

 Resolver problemas sinxelos empregando algoritmos. 

 Empregar construcións básicas da programación por bloques.

U.D 2 – UD 3-
UD4

Programando
con bloques.

Scratch 

 Identificar elementos dunha linguaxe de programación. 

 Deseñar  pequenos  programas  mediante  bloques  empregando

instrucións básicas, iterativas e variables sinxelas. 

U.D 5
Linguaxe de

marcas.
Coñecendo

HTML

 Recoñecer as etiquetas básicas dunha linguaxe de marcas.

 Elaborar e publicar contidos na web mediante información textual,

gráfica é multimedia de xeito claro e empregando linguaxe correcta. 
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 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

TECNOLOXÍA EN ESO  EN BACHARELATO
A  actividade  tecnolóxica  forma  parte  do  proceso  intelectual  que  selecciona  e

coordina os coñecementos e informacións necesarios para dar solución a un problema. 

Na tecnoloxía  trátase  de  chegar  ó  estudo  e  comprensión  dos  conceptos  teóricos

abstractos ao través da realización de actividades prácticas de análise e deseño de obxectos

e sistemas. Este proceso é desenvolvido mediante o denominado método de proxectos.

Neste método proxéctase e deséñanse obxectos ou sistemas tecnolóxicos partindo

dun problema ou necesidade a resolver, e tras realizar un proceso similar ao método de

resolución de problemas empregado na industria e adaptado as necesidades do proceso de

ensino-aprendizaxe do alumnado,  pasar  despois  a  construír  o  proxectado  e   comprobar

posteriormente  a  súa  validez.  Aplícase  de  forma  progresiva  partindo  dos  obxectos  xa

deseñados e de necesidades  do entorno inmediato dos alumnos para abordar problemas

máis complexos e analizar sistemas técnicos que resolven problemas da vida real.

As características do traballo nesta materia implican a necesidade de traballar nunha

aula de tecnoloxía, deseñada de forma que permita o desenvolvemento das tarefas tanto

individuais como de pequeno grupo ou  colectivas. Ao tempo debe permitir a realización de

tódalas actividades relacionadas co proceso de resolución técnica de problemas: análise de

problemas,  busca  de  información,  deseño  de  solucións,  previsión  do  traballo,  tempo,

materiais  e  ferramentas;  construcións  das  solucións,  e  comunicación  dos  resultados,

mediante o emprego de distintos tipos de comunicación: oral, escrita e audiovisual.

Se ben poderá propoñerse algunha pequena actividade de traballo na aula-taller en

calquera momento, será no terceiro trimestre (xa coa meirande parte dos contidos do curso

traballados)  cando  se  lle  dará  ó  alumnado  unha  proposta  de  traballo,  e  para  resolvela

realizará  o  proceso  en  varias  fases:  deseño  e  planificación,  fabricación  da  máquina  ou

obxecto, elaboración dos documentos, presentación e valoración da máquina fabricada.
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A maior parte da actividade do alumnado realízase en pequenos grupos de traballo

(entre  3  e  4  alumnos  por  grupo).  Preténdese  que  o  alumno  aprenda  a  traballar

corporativamente, respectando e mostrando interese polas ideas dos demais e asumindo as

súas responsabilidades dentro do seu grupo de traballo.

Neste  método  de  proxectos  o  papel  do  profesorado  será  o  de  transmisor  de

coñecementos limitándose a  aqueles contidos básicos co alumnado dificilmente podería

alcanzar por si mesmo. Ademais o profesor facilita e orienta nas aprendizaxes, proporciona

recursos e guía aos alumnos para que eles mesmos solucionen as dificultades.

As  propostas  de  traballo  serán  alcanzables  ao  alumnado.  Terán,  por  tanto,  unha

formulación sinxela tendo en conta que o máis importante é o proceso, non o fin.

Este  método  de  proxectos,  pode  verse  complementado  co  método  do  análise,

baseado no estudo de diferentes aspectos dos obxectos e sistemas técnicos, para chegar

dende  o  propio  obxecto  ou  sistema  a  comprender  as  necesidades  que  satisfacen  e  os

principios científicos nos que se basea o seu funcionamento. 

Por outra banda,  e  para tratar  de favorecer  a  motivación,  interese e actitude do

alumnado de cara a materia, naquelas unidades que o permitan empregarase a informática

(software  específico,  Internet,  enciclopedias  virtuais...)  fomentando,  a  súa  vez,  a

importancia que ten o mundo informático na actualidade. 

Para o seguimento do traballo cada alumno disporá dun caderno, onde terán que

reflectir todas as actividades e apuntamentos desenroladas durante o curso. Entre outras

características deste caderno cítanse: a súa limpeza e orde, a incorporación diaria da data e

quedarán reflectidas nel as actividades levadas a cabo na aula. Esta metodoloxía contribúe a

facer ó alumnado a traballar con orden e rigor.

O feito de ter que incorporar contidos de informática ó proceso tecnolóxico permitirá

que  a  maior  parte  da  memoria  do  proxecto  que  teñen  que  entregar  se  poida  realizar

empregando  os  diferentes  programas  que  se  aprenden  a  manexar,  incorporando  así  o

ordenador como unha ferramenta máis de traballo dentro do taller.

130



Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

TIC NA ESO E BACHARELATO
Aínda que hai que destacar a importancia dos contidos teóricos (como base onde

apoiar  a  parte  práctica),  é  esta  unha  materia  eminentemente  práctica,  polo  que  a

metodoloxía empregada tenderá a ir orientada nesa dirección. En cada unidade didáctica,

procederase  cunha  fase  inicial  na  que  o  profesor  exporá  os  contidos  a  tratar  e  os

procedementos  a  seguir,  para  ser  logo  o  alumno  quen  comezará  o  seu  traballo  ben

individualmente,  ben  en  pequenos  grupos  (segundo  a  dispoñibilidade  de  equipos

informáticos na aula) realizando as actividades/prácticas propias de cada unidade (traballos

de elaboración de documentos, follas de cálculo, bases de datos, presentacións, tratamento

dixital  de  imaxes,  programación,  seguridade...)  .  Á  vista  dos  contidos  a  traballar  desta

materia e dos procedementos a levar a cabo, a contribución da materia  ao plan Tic  do

centro é fundamental.

Tratarase de presenta-la parte práctica das actividades en contextos de aprendizaxe

reais, que orienten ó alumno acerca de para que serve o que están a facer, sen reducirse á

realización de rutinas prefixadas que sexa necesario dominar en función, exclusivamente,

dunha posterior avaliación. É conveniente, sen embargo, que tales rutinas se practiquen en

momentos previstos para elo, co fin de consolida-las destrezas adquiridas.

O traballo colaborativo tamén terá o seu momento durante o curso favorecendo o

aprendizaxe significativo e fomentando a participación activa, grupal e o reparto equitativo

de tarefas.

Na elaboración do seu traballo os alumnos habitualmente deberán buscar e contrastar a

información,  apoiándose  na  súa  lectura  e  comprensión  da  mesma.  Ademais,  cando  as

características  da  unidade  didáctica  o  permitan,  tratarase  de  propoñer  a  lectura  de

diferentes  novas,  artigos,  capítulos  de  libros...  relacionados  cos  contidos  a  traballar,  co

obxectivo de que practiquen a lectura de forma continuada, contribuíndo así, ao plan lector

do centro.
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PROGRAMACIÓN NA ESO 

Esta  materia,  ao  igual  que  sucede  coas  TIC,  é  fundamentalmente  práctica

baseándose,  principalmente,  na  metodoloxía  de  proxectos.  Nas  distintas  unidades

didácticas, procederase cunha fase inicial na que o profesor exporá os contidos a traballar e

os  procedementos  a  seguir,  para  ser  logo  o  alumno quen comezará  o  seu traballo  ben

individualmente, ben en pequenos grupos realizando as actividades/prácticas propias de

cada unidade. Salientar que o feito de que o centro pertenza ao proxecto Edixgal facilitará o

traballo (tanto individual como en grupos) xa que cada alumno contará co seu propio equipo

informático, e non se dependerá da dispoñibilidade ou non das aulas de informática. É obvio

que a contribución da materia ao plan Tic do centro é fundamental.

Tratarase de  fomentar a capacidade de aprender a aprender para o cal enlazaranse

as diferentes explicacións do profesor con titoriais en diferentes formatos. Esta información

(presentacións, titoriais, actividades...) se amosarán ao alumnado ben na propia plataforma

Edixgal, ben na aula virtual do centro ou en calquera outra rede de comunicación das que

dispón o centro (o curso pasado o centro adheriuse a google classroom).

Aínda que en determinadas ocasións fagan tarefas individuais, tratarase de agrupar

aos alumnos para que traballen en paralelo compartindo ideas e resolvendo dúbidas entre

eles. Procurarase tamén impulsar a propia creatividade e iniciativa do alumnado.

 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

TECNOLOXÍA
 TECNOLOXÍA NA ESO

Para leva a cabo os contidos teóricos empregaranse os seguintes libros de texto:

 Tecnoloxía  2º  ESO:   dado  que  o  centro  forma  parte  do  proxecto  EDIXGAL

empregaranse os libros dixitais  deste proxecto e que a data da elaboración desta
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programación correspóndense polos creados polas editoriais NETEX , EDEBÉ  e AULA

PLANETA.

 Tecnoloxía 3º ESO:  Empregarase como libro de consulta pero sen necesidade de ser

mercado polo alumnado o libro Tecnoloxías II (Proxecto conecta 2.0) da editorial SM

 Tecnoloxía 4º ESO: Tecnoloxía 4 (Saber Facer) da editorial Santillana.

 Tecnoloxía  Industrial  I  1º de Bach:  Empregarase como libro  de consulta  pero sen

necesidade de ser mercado polo alumnado o libro Tecnoloxías Industrial I da editorial

McGraw Hill.

Xunto cos libros de texto o profesorado poderá aportar material propio ou de libre

uso que se atopen na rede e material proporcionado polas editoriais dos libros de texto

empregados como complemento dos mesmos co fin de buscar unha mellor comprensión e

consolidación dos contidos teóricos. Neste sentido, tanto a aula virtual do centro como a

plataforma de Edixgal (no caso de 2º de ESO), contarán cun papel importante xa que servirá,

entre outros, de intermediario para a entrega destas achegas.

Á hora de realizar os proxectos, empregaranse as dúas aulas-taller do centro, cunha

dotación similar en canto a ferramentas (incluíndo unha lousa dixital).

No que se refire aos contidos dixitais (presentación de resultados,  elaboración da

documentación dos proxectos, simulación de circuítos...) poderase empregar unha das aulas

de informática do centro en caso de necesidade. Salientar que dado que o Centro pertence

á  rede  Abalar  e   EDIXGAL,  nos  cursos  de  2º  de  ESO  poderanse  empregar  os  equipos

portátiles  da  aula.  Ademais  utilizaranse  as  lousas  dixitais  das  que  dispón  cada  aula  do

centro, sempre que os contidos da unidade o permitan tratando de favorecer e fomentar o

interese, motivación e actitude do alumnado de cara aos contidos a traballar e potenciando

a competencia dixital da materia.

Respecto ao material para a execución dos proxectos, este se lle proporcionará ao

alumnado sempre e cando sexa posible. En calquera dos casos, o material a empregar será

preferentemente de refugallo. En canto as ferramentas,  éstas atópanse á disposición do

alumnado en cada unha das aulas-taller. Salientar que o mantemento das aulas-taller é unha
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tarefa de todos polo cal  adicaranse os últimos 5 minutos de cada clase a súa limpeza e

orden, de forma que quede en bo estado para o seu uso na seguinte clase.

TIC

TIC  4º ESO

Para o desenvolvemento da materia na ESO empregarase os equipos informáticos cos

que contan as aulas de informática do centro, así como as súas aulas TIC. 

O libro de texto de apoio é: Tecnoloxías da información e a comunicación da editorial

Oxford Educación. Ademais entregarase ao alumnado apuntamentos/titoriais, actividades,

prácticas... ben de elaboración propia do profesorado do centro ben con licenza de uso libre.

Tamén poderase  empregar  a  aula  virtual  do  centro  e  o  correo  electrónico  como

medios para establecer a comunicación entre o profesor e alumno e vía de propostas de

traballo, actividades así como entrega dos mesmos.

TIC  BACHARELATO

Ao igual que na ESO, en  Bacharelato empregarase os equipos informáticos das aulas

de informática do centro, así como as aulas TIC. Nos dous cursos de Bacharelato non haberá

libro  de  texto,  proporcionándolles  aos  alumn@s unha serie  de  apuntamentos/fichas  ao

longo do curso, relacionados cos contidos a traballar en cada intre. O título destes son:

TIC I1

1. A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COÑECEMENTO: AS TICS, HARDWARE E 

SISTEMAS OPERATIVOS

2. PROCESAMENTO DE DATOS I

3. PROCESAMENTO DE DATOS II 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5. TRATAMENTO DE IMAXES, SON E VÍDEO DIXITAL I

6. TRATAMENTO DE IMAXES, SON E VÍDEO DIXITAL II 

7. REDES DE ORDENADORES 

8. LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN

1 Salientar que por motivos de temporalización e para unha mellor ubicación nas correspondentes avaliacións
dúas das unidades divídense en dúas partes (Procesamento de datos e Tratamento de imaxes, audio e vídeo dixital).
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Así mesmo empregarase medios dixitais tales como: 

1. Plataformas dixitais (Aula virtual do centro, rede social educativa (Schoology...)) como

medio  de  comunicación  entre  profesor  e  alumnado,  aproveitando  tódalas

posibilidades que estas ofrecen: datas de exames, enlaces a contidos, cuestionarios...

2. Correo electrónico como medio de comunicación entre o alumn@ e profesor e como

entrega de traballos, actividades, prácticas...

3. Google  sites,  Google  Classroom  e/ou  blogs  como  medio  de  información  e

comunicación entre o alumnado e o profesorado.

PROGRAMACIÓN
 PROGRAMACIÓN NA ESO

Dado que o centro forma parte do proxecto Edixgal, empregaranse os equipos que a

consellería  pon  a  disposición  do  alumnado.  Non  haberá  libros  de  texto  pero

proporcionarase aos  alumnos apuntamentos/fichas  ao longo do curso relacionados coas

tres unidades didácticas a traballar, e que levan por título: 

1. ALGORITMOS. DIAGRAMAS DE FLUXO.

2. PROGRAMANDO CON BLOQUES. SCRATCH2

3. LINGUAXE DE MARCAS: COÑECENDO HTML.

Do mesmo xeito empregarase distintos medios dixitais: 

1. Aula virtual do centro, rede social educativa (Schoology...)) 

2. Correo electrónico como medio de comunicación entre o alumn@ e profesor 

3. Google sites, Google Classroom e/ou blogs

2 Salientar que esta unidade, por motivo de temporalización, dividiuse en tres partes, xa que o seu desenvolvemento
abrangue o final da primeira avaliación, toda a segunda avaliación e o comezo da terceira avaliación.
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 PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

TECNOLOXÍA EN ESO 

A avaliación terá un carácter basicamente formativo, de axuda na superación das

dificultades.  A  avaliación  sumativa,  contemplará  tanto  o  proceso  como  o  produto  da

actividade do alumnado e os criterios serán coñecidos por este ao comenzo do curso.

Considerase que a avaliación do alumnado debe sistematizarse en torno os seguintes

criterios de avaliación:

 Observación  do  profesor  na  aula  (asistencia,  puntualidade,  realización  de  traballos

extraescolares, participación, interese, aproveitamento do material...), que se recolle no

caderno de avaliación do profesor. 

 Caderno de clase (tarefas individuais, orden, limpeza, completo).

 Actividades informáticas: simulacións, presentacións...

 Proxectos (estética, orixinalidade, funcionalidade, unións, acabados)

 Exercicios  e probas escritas (un mínimo dun por trimestre).

Para traducir nunha nota o resultado do proceso de avaliación en cada trimestre,

seguiranse os seguintes porcentaxes:

 A nota de contidos conceptuais, como media dos exercicios/probas escritos e que se

corresponden cun 40% da nota.

 A nota de contidos procedimentais, analizada de tres formas:

 Realización do proxecto na aula-taller, cun peso na nota do 30%.

 Actividades de informática e/ou traballos propostos, cun valor do 20% da nota

 Realización de actividades diarias na aula traducidas na súa elaboración no caderno do

alumno ou mediante exposición orais ou na lousa cun valor do 10 %.
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Salientar, que no caso de non levarse a cabo o proxecto e/ou actividades informáticas

nalgunha das avaliacións, o peso porcentual do mesmo súmase ao porcentaxe das notas dos

contidos conceptuais.

O alumnado que non chegue ao 3,5 na media das notas de contidos conceptuais poderá

ser avaliado negativamente, independentemente do valor do resto das notas.

Antes de rematalo curso,  poderá facerse  unha serie de  probas de recuperación a

aqueles alumnos que teñan suspensa algunha ou as dúas avaliacións primeiras, así como a

posibilidade de facer un exame final, de recuperación ordinaria, no mes de xuño.

A cualificación final do curso será a media aritmética obtida das tres avaliacións. 

Na proba extraordinaria de setembro o alumnado non será examinado do traballo na

aula-taller, só levará a cabo unha proba escrita.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 1º DE BACHARELATO

Neste caso a nota do resultado do proceso de avaliación en cada trimestre, 

seguiranse os seguintes porcentaxes:

 Exames, proxectos e traballos temáticos. (85% nota avaliación) 

-Exames escritos, orais ou realizados cun ordenador. 

-Proxectos realizados no taller ou na aula de informática. 

-Traballos prácticos ou teóricos sobre temas relacionados coa materia. 

Os exames, proxectos e traballos temáticos valóranse cunha nota desde 0 ata 10. A

cualificación do bloque 1 obtense facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno,

ponderando cada nota segundo o tempo adicado á materia de cada exame ou á realización

dun proxecto. Se a nota dun exame ou un proxecto é inferior a un 3’5 considérase que non

chega a un mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe, impide facer media coas

demais notas e supón suspender a avaliación. 

 Traballo diario en clase. (10% nota avaliación) 
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-Resolución de exercicios e problemas. 

-Realización de tarefas no encerado. 

-Elaboración do caderno. 

-Respostas a preguntas do profesor. 

Para obter a cualificación do bloque 2 o profesor valora o traballo diario do alumno 

en clase empregando notas desde 0 ata 10 ou aplicando puntos “positivos” ou “negativos”. 

➢ Actitude en clase. (5% nota avaliación) 

-Respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender. 

-Respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con dignidade. 

-Asistencia a clase e puntualidade. 

-Grao de interese e participación. 

-Respecto ás normas de seguridade e hixiene. 

-Respecto aos materiais e ás instalacións. 

-Hábito de traballo. 

Para obter a cualificación do bloque 3 o profesor valora a actitude do alumno en 

clase empregando notas desde 0 ata 10 ou aplicando puntos “positivos” ou “negativos”. Se o

alumno obtén unha nota do bloque 3 inferior a un 3,5 suspende a avaliación. 

Para os alumnos que suspendan o 1º ou 2º trimestre podense desenvolver 

actividades de reforzo ao longo do trimestre seguinte, buscando a implicación de todo o 

grupo para que ningún alumno quede descolgado. Posteriormente realizarán unha proba 

escrita. 

Se non hai tempo para recuperar o 3º trimestre a nota da avaliación final será a 

media das tres avaliacións, tendo en conta as recuperacións, se fose o caso. 
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Cando un alumno non supere a materia na avaliación final ordinaria, terá dereito a

realizar unha proba escrita na convocatoria extraordinaria de setembro. Esta proba será a

mesma para todo o alumnado e nela avaliaranse os contidos traballados por tódolos grupos

do mesmo nivel educativo ao longo do curso. 

TIC NA ESO E BACHARELATO

A avaliación na materia de TIC terá como obxectivo valorar a evolución do alumnado

no seu proceso de ensino-aprendizaxe contando coa secuencia de contidos para o curso.

Para este propósito os procedementos e instrumentos de avaliación contarán con diferentes

indicadores:

 Ao longo de cada avaliación realizaranse diferentes probas de asimilación de

contidos  (polo  menos  unha),  ben  de  carácter  teórico  ou  ben  de  carácter

práctico, que contarán cun 30 % do valor da nota trimestral. 

 Así  mesmo  realizaranse  unha  serie  de  actividades,   xa  sexan  teóricas  ou

prácticas,  na  aula  de  informática  ou  na  aula  de  grupo  as  cales

corresponderalles  outro  70  %  da  nota.  O  peso  de  cada  nota  destas

actividades/probas  gardará  relación  co  número  de  sesións  de  traballo

invertidas.

No caso de Bacharelato se nalgún momento do curso un alumno/a perde o dereito de

á avaliación continua, para poder aprobar a materia terá que realizar un exame final onde se

inclúe toda a materia do curso.

A nota final de Xuño será a media das tres avaliacións. Salientar que ao final do curso,

e para aqueles alumnos que teñen suspensa algunha avaliación, poderase facer unha proba

de recuperación ordinaria, para que poidan recuperar ditas avaliacións suspensas, podendo

ser esta substituída pola entrega dun traballo ou traballos segundo o acordado co profesor.

Para os alumnos que non promocionen en Xuño, haberá unha proba extraordinaria

en Setembro á que se lle aplicarán os criterios mencionados anteriormente.
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PROGRAMACIÓN EN ESO 

Os procedementos e instrumentos de avaliación contarán con diferentes indicadores:

 Ao longo de cada avaliación realizaranse diferentes actividades/prácticas de

xeito individual ou en grupo así como a posibilidade de probas de asimilación

de contidos.  O peso de cada nota destas actividades/probas gardará relación

co número de sesións de traballo invertidas. O conxunto destas notas contarán

cun 90 % do valor da nota trimestral. 

 Así mesmo o traballo diario en clase, o respecto polas normas e o material , o

interese e participación contará cun 10%  do valor da nota trimestral. 

Dado  o  tempo  de  traballo  da  materia,  unha  sesión  semanal,  o  profesor  poderá
decidir non facer probas escritas tradicionais.

O cumprimento das normas de manexo e de respecto polos equipos informáticos da

aula é un aspecto fundamental para superar a materia.

Antes de rematalo curso,  poderá facerse  unha serie de  probas de recuperación a

aqueles alumnos que teñan suspensa algunha ou as dúas avaliacións primeiras, así como a

posibilidade de facer un exame final, de recuperación ordinaria, no mes de xuño.

De xeito voluntario, e se o profesor o considera oportuno, o alumno suspenso na

avaliación final de Xuño, poderá realizar un traballo durante o verán proposto polo profesor

e que servirá para subir nota. (Terá como máximo un peso do 20% e nese caso o valor do

exame contará hasta un 80%). Neste caso o traballo serviralle de repaso ao alumno para

presentarse ao exame de setembro.
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Programacio	 n Tecnoloxí	a        Ies Afonso X o sabio CURSO 2019/20

 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

TECNOLOXÍA EN ESO

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores (tanto na ESO (Tecnoloxía)

como en Bacharelato (Tecnoloxía Industrial) )levarán a cabo o seguinte procedemento de

recuperación:

 Resolución da  primeira  colección de exercicios:  o  alumnado recibirá  ao  longo do

primeiro trimestre unha batería de actividades da materia a recuperar que poderá

entregar dentro do prazo establecido (e que se lle comunicará oportunamente) para

a súa corrección. 

 Realización do primeiro exame (xaneiro/febreiro) para o alumnado pendente. 

 Resolución da segunda colección de exercicios: feito o primeiro exame o alumnado

recibirá unha nova batería de preguntas para entregar dentro dun prazo establecido. 

 Realización do segundo exame (marzo/abril) para este  alumnado.

 Resolución  dunha  terceira  colección  de  exercicios:  feito  o  segundo  exame  o

alumnado recibirá  unha nova batería  de preguntas  para a súa entrega dentro do

prazo establecido para a súa corrección.

 Realización do terceiro exame (maio) para este alumnado. Neste terceiro exame, os

alumnos avaliaranse só da terceira parte sempre e cando aprobaran os dous exames

anteriores ou ben da terceira parte xunto coas partes que non aprobaran nos exames

anteriores.

O seguimento do alumnado que debe recuperar materias pendentes se realizará a

través de titorías de apoio que terán lugar durante os recreos, a demanda do alumnado

ademais da posible axuda que poida proporcionarlle o profesor do seu curso.
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TIC NA ESO E BACHARELATO

O  alumnado  de  2º  curso  de  Bacharelato  que  teña  pendente  a  materia  TIC  I  de  1º  de

Bacharelato deberá recuperala de acordo co seguinte procedemento:

 Resolución da primeira colección de actividades/prácticas: o alumnado recíbea no

mes de outubro e pode entregala dentro do prazo establecido para a súa corrección.

 Realización dun primeiro exame (decembro/xaneiro) con aproximadamente a metade

da materia.

 Resolución da  segunda colección  de  actividades:  o  alumnado recíbea  no  mes  de

xaneiro/febreiro e pode entregala dentro do prazo establecido para a súa corrección.

 Realización do segundo exame (maio) no cal  o alumnado de non ter aprobado o

primeiro  exame,  irá con toda a  materia  mentres que no caso de ter aprobado o

primeiro exame, só coa segunda parte da materia.

PROGRAMACIÓN NA ESO 

Non aplicable neste curso.
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO
TECNOLOXÍAS 2º ESO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Deseña un prototipo que soluciona un problema técnico sinxelo,
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, deseño
dun prototipo que de solución a un problema plantexado.

Deseña un prototipo como solución a un problema
tecnolóxico.

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, elabora a
documentación/memoria técnica que acompaña ao proxecto.

Elabora a documentación do proxecto técnico.

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, constrúe
o prototipo para dar solución ao problema plantexado.

Manexa  correctamente  aplicando  as  normas  de
seguridade as ferramentas, as técnicas de traballo
para cada material de uso técnico  e constrúe un
prototipo que soluciona un problema plantexado.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. Observación diaria do traballo do alumno nas actividades colectivas e
proxectos.

Respecta  as  ideas  dos  demais  e  expón  as  súas
propias. Asume responsabilidades dentro do grupo

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

Actividades  de  representación  de  vistas  e  perspectivas  e  probas  de
avaliación.

Representa  as  vistas  e  perspectivas  de  obxectos
sinxelos  empregando  axeitadamente  criterios
normalizados de cotación e escala.

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  sinxelos  como  elementos  de
información de produtos tecnolóxicos.

Interpretación de esbozos e bosquexos sinxelos. Interpreta  correctamente  a  información  ofrecida
por esbozos e bosquexos.

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

Realización de vistas e perspectivas empregando software de deseño
gráfico (LibreCad, Qcad...)

Manexa con soltura software de deseño gráfico na
elaboración de vistas  e  perspectivas de obxectos
sinxelos.

Describe as características propias dos materiais de uso técnico. Realización  de  actividades  de  investigación  e  actividades  escritas  e
dixitais das características dos materiais de uso técnico 

Coñece as propiedades xerais dos materiais de uso
técnico.  Describe  as  características  propias  da
madeira, os metais

Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos Realización de  actividades  de investigación  e  actividades  escritas  na Identifica  os  tipos  de  materiais  con  que  están



técnicos cotiás. aula e dixitais. fabricados obxectos técnicos cotiás.

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, manexo
das ferramentas necesarias para cada técnica.

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as
ferramentas do taller en operacións básicas.

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

Actividades  escritas  na  aula  e  traballos  de  investigación  das
características  dos  tipos  de  estruturas.   Se  é  o  caso,  proxecto
relacionado coas estruturas.

Describe as características propias que configuran
os tipos de estruturas. 

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

Actividades escritas e traballos de investigación das características dos
tipos de estruturas.  Se é o caso, proxecto relacionado coas estruturas.

Recoñece  os  esforzos  característicos  e  a  súa
transmisión nos elementos dunha a estrutura.

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

Actividades escritas e dixitais a través de simulacións de mecanismos
(animacións, infografías...)

Describe  a  transformación  e/ou  transmisión  do
movemento dos operadores mecánicos.

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

Actividades escritas na aula e dixitais.
Probas escritas.

Calcula  a  relación  de  transmisión  de  elementos
mecánicos sinxelos. 

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

Actividades escritas na aula e/ou dixitais. Explica  a  función dos  elementos que configuran
unha máquina

Simula  mediante  software  específico  e  mediante  simboloxía
normalizada sistemas mecánicos. 

Actividades dixitais mediante o emprego de software de simulación de
sistemas mecánicos.

Manexo  con  soltura  de  software  específico  de
simulación de sistemas mecánicos.

Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función
determinada.

Se é o caso, proxecto relacionado cos sistemas mecánicos.. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran
unha función determinada.

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

Actividades  escritas  na  aula  e  dixitais  a  través  do  emprego  de
simuladores eléctrico. Se é o caso, prácticas na aula-taller.

Recoñece os elementos eléctricos básicos e a súa
simboloxía..  Deseña  circuítos  eléctricos  sinxelos
para, se é o caso, a súa posterior montaxe.

Deseña  circuítos  eléctricos  básicos  con  software  específico  e
simboloxía adecuada.

Actividades  escritas  na  aula  e  dixitais  a  través  do  emprego  de
simuladores eléctrico.  Se é o caso, prácticas na aula-taller.

Deseña  circuítos  eléctricos  sinxelos  con
simuladores e se é o caso, os monta.

Identifica as partes dun computador. Actividades prácticas na aula-taller. Actividades escritas e dixitais. Identifica as partes dun computador.

Manexa programas e software básicos. Actividades dixitais. Manexa programas e software básicos.

Elabora,  presenta  e  difunde  proxectos  técnicos  sinxelos  con Actividades dixitais. Manexa software para a elaboración e difusión da



equipamentos informáticos. documentación  que  acompaña  a  un  proxecto
técnico.

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

Actividades dixitais. Deseña  e  elabora  aplicacións  informáticas
sinxelas.

TECNOLOXÍAS 3º DE ESO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, deseño
dun prototipo que de solución a un problema plantexado.

Deseña un prototipo como solución a un problema
tecnolóxico.

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, elabora
a documentación/memoria técnica que acompaña ao proxecto.

Elabora a documentación do proxecto técnico.

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

En cada avaliación que se propoña a realización dun proxecto, constrúe
o prototipo para dar solución ao problema plantexado.

Manexa  correctamente  e  con  respectando  as
normas de seguridade as ferramentas, emprega as
técnicas  de  traballo  para  cada  material  de  uso
técnico  e constrúe un prototipo para dar solución a
un problema plantexado.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. Observación diaria do traballo do alumno nas actividades colectivas e
proxectos.

Respecta as ideas dos demais e expón as  propias.
Asume responsabilidades dentro do grupo.

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

Actividades de representación de vistas e perspectivas. Representa  as  vistas  e  perspectivas  de  obxectos
sinxelos.

Interpretar  esbozos  e  bosquexos  de  produtos  tecnolóxicos
sinxelos.

Interpretación de esbozos e bosquexos sinxelos. Interpreta  a  información  ofrecida  por  esbozos  e
bosquexos.

Realizar  debuxos  simples  empregando  un  software  de  deseño
gráfico asistido por computador (LibreCad,QCAD...)

Actividades dixitais empregando un software de deseño gráfico. Realiza  debuxos  simples  a  través  do  manexo
fluído dun software de deseño gráfico.

Describir as características propias  dos materiais de uso técnico
máis comúns: madeira, metais e plásticos.

Realización  de  actividades  de  investigación  e  actividades  escritas  e
dixitais das características dos materiais de uso técnico. 

Coñece as propiedades xerais dos materiais de uso
técnico.  Describe  as  características  propias  da



madeira, os metais e plásticos.

Explicar  as  técnicas  de  identificación  máis  comúns  das
propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico: ensaios de
propiedades mecánicas.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Recoñece  as  técnicas  de  identificación  máis
comúns das propiedades mecánicas dos materiais.

Explicar a transformación da enerxía eléctrica noutras formas de
enerxía.

Actividades escritas. Explica os principais efectos da corrente eléctrica
e as diferentes transformacións de enerxía eléctrica
noutros tipos de enerxía.

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

Actividades escritas, dixitais e/ou prácticas. Emprega  correctamente  o  polímetro  como
instrumento  para  medir  as  magnitudes  eléctricas
básicas: resistencia, intensidade e voltaxe.

Calcular  as  magnitudes  eléctricas  básicas  en  circuítos  serie  e
circuítos paralelo con dúas resistencias.

Actividades escritas de cálculo e actividades dixitais de simulación de
cálculo.

Calcula  correctamente  as  magnitudes  eléctricas
básicas  en  circuítos  serie  e  paralelo  con  dúas
resistencias.

Deseñar  e  montar  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,  díodos  LED,  motores,
baterías, conectores e resistencias.

Realización de prácticas no deseño e montaxe de circuítos básicos.
Realización, se é o caso, dun proxecto onde interveñan os operadores
eléctricos básicos.

Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos
básicos

Deseñar circuítos eléctricos básicos empregando simuladores e a
simboloxía normalizada.

Realización  de  prácticas  empregando  simuladores  de  circuítos
eléctricos.

Deseña  circuítos  eléctricos  básicos  empregando
simuladores e simboloxía normalizada.

Identificar  as partes dun computador e é capaz de substituír e
montar pezas clave.

Actividades escritas e/ou dixitais. Identifica  as  partes  dun  computador  ben
fisicamente ou ben en presentacións.

Manexar  espazos  web,  plataformas  e  outros  sistemas  de
intercambio de información.

Emprego ao longo de todo o curso de diferentes recursos dixitais para a
obtención de información.

Consulta  as  diferentes  informacións
subministradas  polo  profesor  a  través  das
diferentes plataformas: aula virtual, blogs...

Coñecer as medidas de seguridade aplicables a cada situación de
risco.

Actividades dixitais e/ou escritas. Leva a cabo diferentes medida de seguridade no
ámbito dixital: contrasinais, antivirus... 

Utilizar  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e
dispositivos electrónicos. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Emprega de forma axeitada e con seguridade os
equipamentos informáticos.



Elaborar,  presentar  e  difundir  proxectos  técnicos  con
equipamentos informáticos.

Actividades dixitais. Manexo con soltura e fluidez do software para a
elaboración  e  difusión  da  documentación  que
acompaña a un proxecto técnico.

TECNOLOXÍA DE 4º DE ESO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Describir os elementos e sistemas fundamentais empregados na
comunicación con fíos e sen eles. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Describe  os  elementos  e  sistemas  fundamentais
empregados na comunicación con fíos e sen eles. 

Describir  as  formas  de  conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

Actividades dixitais e/ou escritas. Recoñece as formas de conexión na comunicación
entre dispositivos dixitais.

Desenvolver  un  programa  informático  sinxelo  para  resolver
problemas, utilizando unha linguaxe de programación.

Actividades dixitais.
Prácticas na aula de informática.

Desenvolve un programa informático sinxelo para
resolver  problemas,  utilizando  unha  linguaxe  de
programación.

Utilizar  o  computador  como  ferramenta  de  adquisición  e
interpretación de datos.

Actividades dixitais prácticas. Emprega  o  computador  como  ferramenta  de
adquisición e interpretación de datos.

Diferenciar as instalacións típicas nunha vivenda. Actividades dixitais e/ou escritas. Recoñece as diferentes instalacións dunha vivenda.

Describir  os  elementos  que  compoñen  as  instalacións  dunha
vivenda. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Identifica  os  elementos  que  compoñen  as
instalacións dunha vivenda.

Coñecer  a  simboloxía  de  instalacións  eléctricas,  calefacción,
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

Actividades dixitais e/ou escritas. Recoñece  a  simboloxía  básica  de  instalacións
eléctricas, calefacción, subministración de auga e
saneamento, aire acondicionado e gas.

Identificar  medidas de redución do consumo enerxético dunha
vivenda.

Actividades dixitais e/ou escritas. Valora  a  importancia  do  consumo  racional  da
enerxía e coñece medidas de redución de consumo
enerxética.

Describir o funcionamento dun circuíto electrónico formado por
compoñentes elementais.

Actividades dixitais e/ou escritas.
Actividades prácticas.

Describe o funcionamento dun circuíto electrónico
formado por compoñentes elementais.

Explicar as características e as funcións de compoñentes básicos:
resistor, condensador, díodo e transistor.

Actividades dixitais e/ou escritas. Identifica  as  características  e  as  funcións  de
compoñentes electrónicos básicos.

Empregar  simuladores  para  o  deseño  e  a  análise  de  circuítos
electrónicos analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada.

Realización  de  actividades  prácticas  empregando  software  de
simuladores de circuítos  electrónicos.

Manexa simuladores para o deseño e a análise de
circuítos electrónicos analóxicos básicos.

Realizar a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados Actividades prácticas. Monta  circuítos  electrónicos  básicos  deseñados



previamente. previamente. 

Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. Actividades dixitais e/ou escritas. Fai operacións lóxicas con álxebra de Boole.

Resolver  mediante  portas  lóxicas  problemas  tecnolóxicos
sinxelos.

Actividades dixitais e/ou escritas. Resolve  mediante  portas  lóxicas  problemas
tecnolóxicos sinxelos.

Describir os compoñentes dos sistemas automáticos. Actividades dixitais e/ou escritas. Identifica  os  compoñentes  dos  sistemas
automáticos.

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

Actividades dixitais e/ou escritas.
Actividades prácticas.

Recoñece  o  modo  de  funcionamento  de
automatismos  en  dispositivos  técnicos  habituais,
diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

Representar e montar automatismos sinxelos. Actividades prácticas. Representa e monta automatismos sinxelos.

Describir as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e
pneumática. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Coñece  as  principais  aplicacións  das  tecnoloxías
hidráulica e pneumática. 

Coñecer a simboloxía e realizar montaxes de circuítos sinxelos
pneumáticos/hidráulicos con compoñentes reais e simulados. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Identifica a simboloxía e fai montaxes de circuítos
sinxelos pneumáticos ou hidráulicos.

Identificar  os  cambios  tecnolóxicos  máis  importantes  que  se
produciron ao longo da historia da humanidade. 

Actividades dixitais e/ou escritas. Coñece os cambios tecnolóxicos máis importantes
que  se  produciron  ao  longo  da  historia  da
humanidade. 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 1º BACHARELATO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

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

Actividades dixitais e/ou escritas. Recoñece  as  formas  de  producir  enerxía,  en
relación  co  custo  de  produción,  o  impacto
ambiental e a sustentabilidade.

Debuxar diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de
produción de enerxía,  e explica cada bloque constitutivos e as
súas interrelacións.

Actividades dixitais, prácticas e/ou escritas. Realiza diagramas de bloques de diferentes tipos
de centrais de produción de enerxía.

Explicar  as  vantaxes  que  supón,  desde  o  punto  de  vista  do
consumo, que un edificio estea certificado enerxeticamente.

Actividades dixitais e/ou escritas. Coñece as vantaxes dun edificio  con certificado
enerxético.



Calcular custos de consumo enerxético de edificios de vivendas
ou industriais, partindo das necesidades e/ou dos consumos dos
recursos utilizados.

Actividades dixitais e/ou escritas. Calcula custos de consumo enerxético de edificios
de vivendas ou industriais.

Elaborar plans de redución de custos de consumo enerxético para
locais  ou  vivendas,  identificando  os  puntos  onde  o  consumo
poida ser reducido. Establece a relación entre a estrutura interna
dos materiais e as súas propiedades.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Confecciona  plans  de  redución  de  custos  de
consumo enerxético para locais ou vivendas.

Explicar como se poden modificar as propiedades dos materiais,
tendo en conta a súa estrutura interna.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Coñece  como  modificar  as  propiedades  dos
materiais, da cordo  coa súa estrutura interna.

Describir,  apoiándose  na  información  obtida  en  Internet,
materiais  imprescindibles  para  a  obtención  de  produtos
tecnolóxicos relacionados coas tecnoloxías da información e da
comunicación.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Cita materiais imprescindibles para a obtención de
produtos  tecnolóxicos  relacionados  coas
tecnoloxías da información e da comunicación.

Explicar  as  principais  técnicas  utilizadas  no  proceso  de
fabricación dun produto dado.

Actividades dixitais e/ou escritas. Identifica  as  principais  técnicas  utilizadas  no
proceso de fabricación dun produto dado.

Describir  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.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Recoñece as principais  condicións de seguridade
que se deben aplicar nun determinado ámbito de
produción,  tanto do espazo como da seguridade
persoal.

Coñecer  o  impacto  ambiental  que  poden  producir  as  técnicas
utilizadas 

Realización de actividades de investigación e actividades escritas na
aula e dixitais.

Identifica o impacto ambiental que poden producir
as técnicas utilizadas 

Identificar as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de
fabricación dun produto dado. 

Actividades dixitais, prácticas e/ou escritas. Recoñece as máquinas e as ferramentas utilizadas
no  proceso  de  fabricación  dun  determinado
produto. 

Debuxar  diagramas  de  bloques  de  máquinas-ferramenta
explicando  a  contribución  de  cada  bloque  ao  conxunto  da
máquina. 

Actividades dixitais, prácticas e/ou escritas. Realiza  diagramas  de  bloques  de  máquinas-
ferramenta. 

Deseñar utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuíto
eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea resposta
a unha necesidade determinada.

Realización  de  actividades  prácticas  empregando  software  de
simuladores de circuítos (eléctricos, electrónicos, pneumáticos...) 

Deseña, a través dun software de CAD, o esquema
dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou
hidráulico que   responda  a  unha  necesidade
determinada.

Calcular  os parámetros básicos  de funcionamento  dun  sistema
mecánico  e  dun  circuíto  eléctrico-electrónico,  pneumático  ou
hidráulico, a partir dun esquema dado. 

Actividades dixitais, prácticas e/ou escritas. Calcula os parámetros básicos de funcionamento
dun  sistema  mecánico  e  dun  circuíto  eléctrico-
electrónico, pneumático ou hidráulico, a partir dun



esquema dado. 

Interpretar e valorar os resultados obtidos de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos.

Actividades dixitais e/ou escritas. Interpreta  e  valora  os  resultados  obtidos  de
circuítos  eléctrico-electrónicos,  pneumáticos  ou
hidráulicos.

Deseñar, construír e programar un sistema automático ou robot
cos  actuadores  e  os  sensores  axeitados,  para  que  o  seu
funcionamento solucione un problema determinado.

Actividades dixitais e/ou escritas. Deseña,  constrúe  e  programa  un  sistema
automático  sinxelo  ou  robot  para  que  o  seu
funcionamento  solucione  un  problema
determinado.

Deseñar  unha proposta dun novo produto tomando como base
unha  idea  dada,  explicando  o  obxectivo  de  cada  etapa
significativa necesaria para lanzar o produto ao mercado.

Actividades dixitais e/ou escritas.  Deseña unha proposta dun novo produto a partir
dunha idea dada, explicando o obxectivo de cada
etapa significativa necesaria para lanzar o produto
ao mercado.

Elaborar  o  esquema  dun  posible  modelo  de  excelencia,
razoando a importancia de cada axente implicado.

Actividades dixitais e/ou escritas. Crea  o  esquema  dun  posible  modelo  de
excelencia, identificando a importancia de cada
axente implicado.

Desenvolver o esquema dun sistema de xestión da calidade,
razoando a importancia de cada axente implicado.

Realización de actividades de investigación e actividades escritas
na aula e dixitais.

Elabora o esquema dun sistema de xestión da
calidade,  razoando  a  importancia  de  cada
axente implicado.

TIC
TIC  4º ESO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Identificar os factores que inflúen na fenda dixital.

Interpretar correctamente as estadísticas do uso de Internet
no mundo e en España.

Probas escritas e/o actividades dixitais de investigación. Recoñece os factores principais da fenda dixital
e manexa estadísticas de uso de Internet.

Interactúa con hábitos axeitados en entornos virtuais.

Aplicar  políticas  seguras  de emprego e  contrasinais  para  a

Probas escritas e/o actividades dixitais de comprobación de uso
correcto e seguro do entorno virtual.

Coñece e leva a cabo hábitos de seguridade e
protección informática.



protección da información persoal.

Identificar os elementos que conforman a identidade dixital.

Consultar  as  diferentes  fontes  e  navega  coñecendo  a
importancia  da  identidade  dixital  e  os  tipos  de  fraude  da
web.

Observación directa dos hábitos no emprego da rede de redes.

Diferenciar  o  concepto  de  materiais  suxeitos  a  dereitos  de
autor e materiais de libre configuración.
Realizar  actividades  con  responsabilidade  sobre  conceptos
como a propiedade e o intercambio de información.

Probas escritas e/o actividades dixitais de investigación dos tipos
de licenzas.

Describe os diferentes tipos de licenzas que hai.

Realizar  operacións  básicas  de  organización  e
almacenamento da información.

Configurar  elementos  básicos  do  sistema  operativo  e  de
accesibilidade do equipamento informático.

Resolver problemas vinculados aos sistemas operativos e ás
aplicacións e os programas vinculados a estes.

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de
organización/almacenamento da información.

Elaboración de prácticas na configuración do S.O. e nos problemas
que poidan aparecer.

Realiza  a  configuración  básica  dun  S.O.,
resolvendo  pequenos  problemas  que  poidan
xurdir   e  manexa  información  para  a  súa
organización e almacenamento.

Administrar o equipamento con responsabilidade e coñece
aplicacións de comunicación entre dispositivos.

Analizar  e  coñece  diversos  compoñentes  físicos  dun
computador, as súas características técnicas e as conexións
entre eles. Describir as formas de conexión na comunicación
entre  dispositivos  dixitais.  Analizar  e  coñecer  dispositivos
físicos  e  características  técnicas,  de  conexión  e  de
intercambio de información entre eles. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de montaxe/desmontaxe de
computadoras e de análise dos diferentes elementos hardware.

Recoñece os principais compoñentes físicos da
computadora e identifica as súas formas de

conexión.

  Coñecer  os  riscos  de  seguridade  e  emprega  hábitos  de
protección adecuados. 

Describir  a  importancia  da  actualización  do  software  e  do
emprego  de  antivirus  e  de  devasas  para  garantir  a

Probas  escritas/dixitais  e/ou  prácticas  de  análise  da  seguridade,
actualizacións de software e uso de mecanismos de protección.

Identifica os principais mecanismos de
protección e leva en práctica hábitos de

seguridade.



seguridade.

Elaborar  e  maqueta  documentos  de  texto  con  aplicacións
informáticas  que  facilitan  a  inclusión  de  táboas,  imaxes,
fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño,
e Interactúa con outras características do programa. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de procesadores de textos. Desenvólvese con relativa fluidez no
manexo dun procesador de textos.

Producir  informes  que  requiren  o  emprego  de  follas  de
cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de follas de cálculo. Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dunha folla de cálculo.

Elaborar bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade
para  consultar  datos,  organizar  a  información  e  xerar
documentos. 

Probas escritas/dixitais e/ou prácticas de bases de datos sinxelas. Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dunha base de datos.

Integrar elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración
de  presentacións,  adecuando  o  deseño  e  a  maquetaxe  á
mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

Actividades dixitais e/ou prácticas de software de presentacións. Desenvólvese con relativa fluidez no manexo
dun software de presentacións.

Empregar dispositivos de captura de imaxe,  audio e vídeo,
edita  a  información  mediante  software  específico  e  crea
novos materiais en diversos formatos.

Probas dixitais e/ou prácticas de edición de audio, vídeo e imaxes. Realiza montaxes multimedia
importando/capturando diferentes elementos

multimedia.

Realizar  actividades  que  requiren  compartir  recursos  en
redes locais e virtuais. Integra e organiza elementos textuais
e gráficos en estruturas hipertextuais.

Deseñar páxinas web e coñece os protocolos de publicación,
baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de
propiedade.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación (infografías, liñas do tempo,
presentacións...)

Comparte recursos en rede e deseña páxinas
web sinxelas.



Participar colaborativamente en diversas ferramentas das TIC
de carácter social e xestiona os propios. Elaborar materiais
para  a  web  que  permiten  a  accesibilidade  á  información
multiplataforma

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación (infografías, liñas do tempo,
presentacións...)

Manexa ferramentas TIC e crea materiais para a
web.

Realizar intercambio de información en distintas plataformas
nas  que  está  rexistrado/a  e  que  ofrecen  servizos  de
formación, lecer, etc.

Sincronizar a información entre un dispositivo móbil e outro
dispositivo.  Participar  activamente  en  redes  sociais  con
criterios de seguridade. 

Actividades dixitais de participación en redes sociais, blogs... Mantense activo nas diferentes plataformas nas
que está rexistrado.

TIC  1º BACHARELATO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Describir as diferenzas entre o que se considera sociedade da
información e sociedade do coñecemento.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Identifica as diferencias entre ambas sociedades.

Explicar  cales  son  os  novos  sectores  económicos  que
apareceron  como  consecuencia  da  xeneralización  das
tecnoloxías da información e da comunicación.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece  os  cambios  laborais  e  económicos
provocados polas Tics.

Describir as características  dos subsistemas que compoñen
un computador, identificando os seus principais parámetros de
funcionamento.

Probas escritas.
Actividades dixitais de investigación (infografías, liñas do tempo,
presentacións...)

Recoñece  as  principais  características  dos
subsistemas dun computador.

Realizar  esquemas de interconexión dos bloques funcionais
dun  computador  e  describe  a  contribución  de  cada  un  ao
funcionamento integral do sistema. 

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Elabora  diagramas  de  funcionamento  dos
bloques funcionais do ordenador.

Describir dispositivos de almacenamento masivo utilizados en
sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Coñece os dispositivos de almacenamento mais
usuais.



custodia da información. 

Describir  os  tipos de  memoria  utilizados  en  computadores,
analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao
rendemento de conxunto. 

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Coñece os principais elementos de memoria do
ordenador  e  identifica  os  seus  parámetros
básicos.

Elaborar  un  diagrama  da  estrutura  dun  sistema  operativo
relacionando cada parte coa súa función. 

Actividades de identificación e escritas. Recoñece os  principais elementos dun sistema
operativo e a súa función básica.

Instalar sistemas operativos e programas de aplicación para a
resolución de problemas en computadores persoais, seguindo
instrucións de fábrica.

Probas escritas.  Actividades de manexo dos sistemas operativos. Manexa os sistemas operativos con soltura.

Deseñar  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,
realizando consultas, formularios e informes. 

Realización de prácticas cos programas de ofimática. Realiza e consulta bases de datos sinxelas.

Elaborar  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o
destinatario. 

Realización de prácticas cos programas de ofimática. Emprega o procesador de textos con  destreza.

Elaborar presentacións que integren texto, imaxes e elementos
multimedia,  adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao
que se destina.

Realización de prácticas cos programas de ofimática. Elabora  presentacións  con  criterio  e  con
diferentes elementos multimedia.

Realizar pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes,
utilizando programas de edición de ficheiros multimedia.

Realización de prácticas de emprego e manipulación de elementos
multimedia.

Crea montaxes multimedia sinxelos.

Resolver  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de
cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráficos.

Realización de prácticas cos programas de ofimática. Emprega  con  soltura  a  folla  de  cálculo  con
funcións, gráficos...

Deseñar  elementos   gráficos  en  2D  e  3D  para  comunicar
ideas.

Actividades de deseño gráfico en 2d e 3d. Manexa  con  destreza  software  de  deseño
gráfico.



Debuxar esquemas de configuración de pequenas redes locais,
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece  diferentes  tipos  de  redes  e  a  máis
axeitada a empregar en cada caso.

Realizar  unha análise  comparativa  entre  os  tipos  de  cables
utilizados en redes de datos.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Recoñece  as  diferenzas  entre  os  diferentes
cables empregados nas redes informáticas.

Realizar unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e
sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Coñece as principais vantaxes e inconvenientes
do emprego das redes con fíos e sen eles.

Explicar  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten
configurar  redes  de datos,  indicando as  súas  vantaxes e  os
seus inconvenientes principais.

Probas escritas.  Actividades dixitais de investigación (infografías,
liñas do tempo, presentacións...)

Identifica  as  partes  e  funcións  dos  elementos
dunha rede informática.

Desenvolver  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas
aritméticos  sinxelos,  elaborando  os  correspondentes
diagramas de fluxo.

Elaboración de prácticas de  programas sinxelos empregando unha
linguaxe de programación.

Deseña  diagramas  de  fluxo  para  resolver  un
problema aritmético sinxelo.

Escribir programas que inclúan bucles de programación para
solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto
en partes máis pequenas.

Elaboración de prácticas de  programas sinxelos empregando unha
linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un  problema
sinxelo.

Obter o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun
código determinado, partindo de determinadas condicións.

Elaboración de prácticas de  programas sinxelos empregando unha
linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un  problema
sinxelo.

Definir  o  que  se  entende  por  sintaxe  dunha  linguaxe  de
programación e propoñer exemplos concretos dunha dela.

Elaboración de prácticas de  programas sinxelos empregando unha
linguaxe de programación.

Coñece diferentes linguaxes de programación e
identifica as súas sintaxes.

Realizar  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe
determinada que solucionen problemas da vida real.

Elaboración de prácticas de  programas sinxelos empregando unha
linguaxe de programación.

Elabora  programas  que  resolvan  un  problema
sinxelo.



PROGRAMACIÓN NA ESO

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

Elabora  diagramas  de  fluxo  para  deseñar  e  representar
algoritmos.

Diagrama de fluxo en Libre Office Write e/ou nalgunha ferramenta
máis específica (Draw.io)

Representa algoritmos mediante diagramas de fluxo.

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. Elaboración de algoritmos sinxelos. Resolve  problemas  sinxelos  utilizando
algoritmos.

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  algoritmo  partindo  de
determinadas condicións.

Análise de algoritmos sinxelos. Resolve  problemas  sinxelos  utilizando
algoritmos.

Identifica  elementos  característicos  da  linguaxe  de
programación en programas sinxelos.

Probas escritas e/ou actividades dixitais para a identificación dos
elementos básicos da linguaxe de programación.

Analiza  a  estrutura  dun  programa  informático,
identificando os elementos propios da linguaxe
de programación utilizada e a súa función.

Describe  o  comportamento  dos  elementos  básicos  da
linguaxe.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Emprega as construcións básicas dunha linguaxe de
programación  por  bloques  para  resolver
problemas.

Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo
de programación..

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Emprega as construcións básicas dunha linguaxe de
programación  por  bloques  para  resolver
problemas.

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e
interrelacionados para resolver problemas concretos.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Emprega as construcións básicas dunha linguaxe de
programación  por  bloques  para  resolver
problemas.

Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación por
bloque empregando instrucións básicas.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Resolve  problemas  sinxelos  nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques  empregando
instrucións básicas.

Realiza programas de mediana complexidade  na  linguaxe de
programación  por  bloque  empregando  instrucións
condicionais e iterativas.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Resolve  problemas  sinxelos  nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques  empregando
instrucións iterativas.

Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes
aplicacións tendo en conta as súas características.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Resolve  problemas  sinxelos  nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques  empregando
problemas  máis  pequenos  susceptibles  de



seren programados como partes separadas

Realiza programas de mediana complexidade  na  linguaxe de
programación por bloque empregando variables e estruturas
de almacenamento.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Resolve  problemas  sinxelos  nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques  empregando
variables e estruturas de datos.

Realiza programas de mediana complexidade  na  linguaxe de
programación  por  bloque  empregando  eventos,  sensores  e
fíos.

Actividades,  individuais  e/ou  en  grupo,  de  programación  na
linguaxe de programación por bloques Scratch.

Resolver  problemas  sinxelos  nunha  linguaxe  de
programación  por  bloques  empregando
variables e estruturas de datos.

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código
determinado partindo de determinadas condicións.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de análise, verificación e
corrección dun programa.

Verifica  o  funcionamento  dos  programas  para
depuralos  ou  para  optimizar  o  seu
funcionamento.

Depura e optimizar o código dun programa dado aplicando
procedementos de depuración.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de análise, verificación e
corrección dun programa.

Verifica  o  funcionamento  dos  programas  para
depuralos  ou  para  optimizar  o  seu
funcionamento.

Describe as características fundamentais e os comportamentos
dos elementos das linguaxes de marcas.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de páxinas web Recoñece os elementos das linguaxes de marcas na
creación contidos accesibles.

Identifica  as  propiedades  dos  elementos  da  linguaxe  de
marcas  relacionadas  coa  accesibilidade  e  a  usabilidade  das
páxinas.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de páxinas web Recoñece os elementos das linguaxes de marcas na
creación contidos accesibles.

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de páxinas web Deseña  e  Elabora  contidos  susceptibles  de  ser
publicados na web .

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as
ferramentas de creación de páxinas web e contidos 2.0.

Actividades, individuais e/ou en grupo, de deseño de páxinas web Deseña  e  Elabora  contidos  susceptibles  de  ser
publicados na web .



AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE
ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

PLANIFICACIÓN

Planifica a práctica docente en función dos estándares de aprendizaxe. 

Realiza a temporización de acordo cas sesións da materia e a súa duración.

Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula de informática. 

Prepara o enunciado e ligazóns das actividades que se desenvolverán na aula de informática. 

Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación de acordo cos estándares de aprendizaxe.  Coordínase co
profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 

MOTIVACIÓN DO ALUMNADO

Presenta a actividade a realizar na aula de informática.

Propón canles de comunicación para un diálogo fluído dentro e fóra da aula de informática. 

Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Propón actividades que resulten atractivas e que se acheguen á realidade do alumnado.

Fomenta un bo ambiente na aula de informática.

Posibilita a realimentación na entrega e avaliación das actividades.

Propón actividades de diversa índole tratando de introducir elementos novedosos. 

TRABALLO DIARIO NA   AULA

Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.

Emprega exemplos reais que poidan facilitar a comprensión dos novos contidos.

Resolve  as  dúbidas  do  alumnado.  Selecciona  actividades  que  permitan  alcanzar  os  estándares  de  aprendizaxe  e  a
adquisición das competencias clave. 



AVALIACIÓN DO PROCESO DE
ENSINO-APRENDIZAXE

Realiza a avaliación inicial e toma as medidas individuais ou colectivas necesarias. 

Analiza os procesos e os resultados das actividades e probas en xeral. Establece medidas que permitan introducir melloras. 

Proporciona indicacións durante a realización da actividade

Favorece os procesos de autoavaliación.

Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación. 

Informa ao alumnado dos resultados obtidos. 



AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
O deseño da avaliación inicial está dirixido a detectar o alumnado que precisa da

aplicación de medidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

Ao inicio do curso comprobaranse os coñecementos previos dos alumnos a través da

realización  dunha  proba  (ben  de  tipo  test  ben  de  preguntas  concretas  con  respostas

concretas ben unha actividade/práctica de aplicación). O fin desta proba é adecuar o nivel

de  partida  do  proceso  de  ensinanza–aprendizaxe  e  tratar  de  detectar  as  necesidades

educativas específicas. En función dos resultados estableceranse as medidas apropiadas

(atención individual na realización de prácticas,  material de apoio na aula, titorías durante

os recreos, tarefas en grupo ...)

Estas medidas serán aplicadas no marco da metodoloxía descrita previamente.  

ACCIÓNS ACORDES CO PLAN LECTOR 
Nas  materias  impartidas  por  este  departamento,  ademais  das  medidas  propias

recollidas no plan lector do centro,  levaranse a cabo unha serie de accións tales como a

proposta de textos sinxelos relacionados cos contidos a traballar en cada momento, para a

súa  lectura  e  comprensión,  traballando  sobre  o  mesmo  mediante  cuestión  sinxelas,

realización de esquemas, resumos ...  Os textos propostos poden ser recollidos ben dos

propios  libros  de  texto  da  materia  ben  de  xornais,  revistas...  ou  ben  das  fontes  de

información dixitais.

Do mesmo xeito,  tratarase de fomentar  a  lectura no tempo de ocio a través de

recomendacións de diferentes títulos relacionados coa materia (por exemplo recomendar a

lectura de “Eu robot” de Isaac Asimov; para o 4º curso da E.S.O. cando esteamos a traballar

coa robótica), valorando positivamente a súa lectura e comprensión dos mesmos. 
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Do mesmo xeito, e tendo en conta as características das materias a impartir por este

departamento,  levarase  a  cabo  unha  lectura  icónica  e  de  símbolos,  interpretación  de

distintos tipos de planos (edificación, eléctricos, pneumáticos, ..).

Ademais en certas ocasións,  e cando os contidos o permitan, o profesor poderá

facer a lectura dun pequeno texto en voz alta con entusiasmo de xeito que os alumnos

perciban a conduta exemplar dunha persoa co pracer de ler.

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS
No artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño reflíctense os elementos transversais

a traballar  no proceso de ensino-aprendizaxe.  Dende o punto de vista das materias de

Tecnoloxía, Tecnoloxía Industrial e TIC podemos establecer a concreción destes son os que

se detallan de seguido:

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita:

As habituais prácticas do Plan Lector do Centro. 

Practicar constantemente estes dous elementos tanto na lectura dos diferentes libros de

texto como de documentos tanto en medios dixitais como en papel. 

Dialogar e debater na aula, tanto cos seus compañeiros (na realización dos proxectos en

Tecnoloxía ou nos traballos en grupo en Tecnoloxía e TIC) como co profesor.

 Comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación

Elementos transversais e a súa vez propios dos currículos de ambas materias.

 Emprendemento,  educación cívica e constitucional:

Coñecer e aplicar a regulamentación oficial  e as normas de mantemento, seguridade e

hixiene na manipulación de obxectos ou sistemas técnicos e/ou informáticos.

Manipular  compoñentes  de  sistemas  e  mecanismos  con  seguridade  e  confianza  para

comprender mellor o seu funcionamento.
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Manter unha iniciativa propia na solución dos problemas propostos (xa sexa na resolución

dun proxecto tecnolóxico ou na realización de prácticas informáticas ou no taller).

Valorar os produtos con obxectividade e saber adquirilos e consumilos de forma racional.

Descubrir e analizar a influencia que os medios económicos teñen sobre as persoas en

relación coa sociedade e tomar unha postura crítica ó respecto.

Analizar dende o respecto as opinións dos demais.

 Igualdade efectiva entre homes e mulleres:

Respectar as reflexións dos compañeiros con independencia do seu sexo o condición.

Fomentar a igualdade de oportunidades para todos.

Amosar  unha  actitude  crítica  ante  situacións  nas  que  se  produza  calquera  tipo  de

discriminación por razón de sexo. 

 Prevención de violencia: 

Tomar iniciativas á hora de responsabilizarse de tarefas que afectan ao equipo de traballo

ou á colectividade.

Aceptar  as  ideas,  as  achegas  e  as  solucións  dos  demais  con  espírito  tolerante  e  de

cooperación. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
O departamento programa participar en colaboración coa secretaría do Centro e con

outros Departamentos vinculados, e a espera de confirmación, nas seguintes actividades,

sempre que sexa posible, durante o curso 2019-2020:

 Visita  ao  parque  Eólico  de  Sotavento:   3º   de  ESO  no  segundo  trimestre,  en

colaboración co Departamento de Física e Química.

 Visita ao Museo de Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt): 2º de ESO no terceiro  trimestre. 
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 Visita a Reganosa : 1º bach e 4º de ESO no segundo trimestre.

 Visita a Navantia: 1º bach e 4º de ESO no segundo trimestre.

 Actividades ofertadas  polo  Concello  de A Coruña,  pola  Consellería  de Educación

e/ou pola Fundación Barrié3 .

 Poderán facerse outras actividades de interese ao departamento ao longo do curso

sempre  que  haxa  posibilidades  procurando  a  coordinación  con  outros

departamentos,  e  que  quedarán  debidamente  reflectidas  na  memoria  do

Departamento. 

 Posible exposición dunha selección de Proxectos de Tecnoloxía: todo o alumnado de

Tecnoloxía  no terceiro trimestre.

 Exposición dunha selección de traballos dixitais elaborados na materia de TIC: todo

o alumnado da materia de TIC no terceiro trimestre.

 Outras  posibles  actividades  a  desenvolver  dende  o  departamento  durante  os

recreos e sempre en función das posibilidades e demanda: clases de apoio para o

alumnado que se presenta a proba de acceso libre a ciclos de Formación Profesional

de  Grao  Medio,  clases  de  repaso/resolución  de  dúbidas  de  cara  aos  diferentes

exames, apertura dos talleres/aulas de informática para a realización dos traballos

prácticos. 

 REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
A programación íntegra poderá  consultarse  tanto  en soporte  papel  a  través  das

copias que se depositan no centro como en soporte dixital na páxina web do centro.

A  programación será revisada durante  o  curso  e  nas  reunións  do departamento

sendo posible facer propostas de mellora co fin de realizar as modificacións necesarias. A

revisión, avaliación e modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de

curso do departamento. 

3 No momento de presentar esta programación non dispoñemos da oferta de actividades polo que non é posible
concretar cales solicitará o departamento nin en que datas se celebrarán.
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Asinan a  presente  programación os  profesores  do departamento de tecnoloxía  no
curso 2019/20:

Asdo: Ángel Meijón Sánchez          Asdo: Federico Martínez Meiriño

Xefe departamento   Profesor departamento  

 Asdo: Paula Ferreiro Pena Asdo: Miguel Salido Espiñeira

  Profesora departamento    Profesor departamento 
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