
TECNOLOXÍA- 3ºESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO.INSTRUMENTOS AVALIACIÓN

Ob
x

Contidos Criterios de Avaliacion Estándares de Aprendizaxe grao mínimo cont. Estándar C. Clave Elem.
trans 

Instrumentos de
Avaliación

BLOQUE 1:PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 
 l 
 o

B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico. A tecnoloxía 
como resposta ás 
necesidades humanas.
B1.2. Deseño de 
prototipos ou maquetas 
para resolver problemas 
técnicos.

B1.1. Identificar e describir as 
etapas necesarias para a 
creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa 
comercialización, investigar a 
súa influencia na sociedade e 
propor melloras desde o punto
de vista tanto da súa utilidade
como do seu posible impacto 
social.

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

Define as fases do proceso 
tecnolóxico.
Aplica as fases do proceso 
tecnolóxico nun proxecto virtual
Deseña un prototipo funcional 
para resolver unha necesidade

 CCL
CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCEC

CL
EOE
E

Proba escrita.

Presentación  do 
deseño do prototipo 
ou maqueta..

Observación diaria

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 
 o 

 B1.3. Planificación e 
construción de prototipos 
ou maquetas mediante o 
uso responsable de 
materiais, ferramentas e 
técnicas axeitadas. 
B1.4. Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas e 
responsabilidades. 
Seguridade no contorno 
de traballo. 
 B1.5. Documentación 
técnica. Normalización. 

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

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

Elabora os documentos técnicos 
básicos  asociados á planificación
da construción do prototipo ou 
maqueta deseñada. 
Realiza unha correcta busca de 
información, bocexos, planos, 
planificación de ferramentas , 
materiais e tempo
Aplica as normas de acotación 
aos planos 

 CCL 
CMCCT 
 CD 
 CAA 

CL
EOE
CA
E
ECC

Proba escrita.
Actividades 

Presentación do 
prototipo ou 
maqueta construidos

Presentación da 
documentación 
técnica ligada ao 
prototipo ou 
maqueta.

Observación diaria.

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

Fabrica a maqueta seguindo o 
planificado e respectando as normas 
de traballo e seguridade.
Respecta e participa na toma de 
decisión e reparto de tarefas no 
grupo de traballo.
Identifica  os equipos de protección e
sinais de seguridade básicos no 
traballo.

CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 
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TEB 1.2.3. Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso. 

Distribúe tarefas e responsabilidades,
cooperación e traballo en equipo.

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

 b 
 e 
 f 
 n 

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

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

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

Interpreta e realiza  esbozos e 
bosquexos  de produtos tecnolóxicos 
sinxelos  que cumpran unhas 
características específicas.

 
CMCCT 
 CAA 

CA Proba escrita.

Actividades.

Observación diaria.

Identifica as diferentes partes de 
bosquexos de prototipos tendo en 
conta normas básicas de 
normalización

b 
 e 
 f 
 h 
 o 

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

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

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

Elabora a documentación necesaria 
empregando un procesador de texto 
cun formato axeitado: tipo de letra, 
táboas, imaxes, marxes.

 CCL 
CMCCT 
 CD 
 CAA 

CL
CA
TIC
E

Actividades.

Presentación da 
documentación técnica 
elaborada con 
aplicacións 
informáticas.

Observación diaria.

Emprega algún programa de debuxo 
para realizar os planos e as vistas 
das pezas do prototipo 

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

 b
 e
 f
 g
 h
 o

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

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

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

Define as propiedades  mecánicas 
principais dos materiais. Materiais de
construción e materiais plásticos
Identifica os  materiais de 
construción máis comúns: pétreos, 
aglutinantes,  compostos, vidros e 
cerámicos.
Identifica, describe e clasifica os 
plásticos máis empregados na vida 
diaria.
Describe as técnicas básicas de 
fabricación de plásticos.
Coñece as características básicas dos
principais “novos materias”.
Coñece as técnicas que permiten 
reducir o impacto ambiental do uso 
de plásticos: reducir, reutilizar e 
reciclar. 

CCL 
CMCCT 
 CAA 

CL
EOE
CA

Proba escrita. 
Actividades.
Observación diaria.

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

Define as propiedades mecánicas dos
materiais de uso técnico.
Explica os métodos empregados .

CCL 
CMCCT 
CAA 
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BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL

 b 
 f 
 h 
 o 

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

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

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

Coñece os efectos da corrente 
eléctrica e as  súas aplicacións.

Aplica a Lei de Joule.

 CCL 
CMCCT 

CL
EOE

Proba escrita.

Actividades.

Observación diaria.

 b 
 f 

 B4.2. Circuíto eléctrico: 
magnitudes eléctricas, 
elementos, 
funcionamento e 
simboloxía. Lei de Ohm. 
 B4.3. Instrumentos de 
medida das magnitudes 
eléctricas básicas. 

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

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

Mide magnitudes  eléctricas  básicas:
utilización do polímetro  CMCCT 

 CAA 

CL
EOE
E
ECC

Proba práctica.

Proba escrita.

Actividades.

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

Identifica  nun circuíto eléctrico: 
elementos, funcionamento e 
simboloxía.
Cálculo das magnitudes eléctricas 
básicas: Lei de Ohm. 
Resolución de circuítos sinxelos de 
conexión serie, paralelo  e mixtos.
Cálculo de potencia  e enerxía 
eléctrica consumida polos  aparellos 
electrodomésticos  dunha vivenda.

 CMCCT 

 b 
 f 
 g 

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

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

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

Deseña e monta circuítos  
eléctricos e electrónicos sinxelos 
empregando os elementos  
básicos.

CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

CL
CA
TIC
E
ECC

Presentación de 
montaxes de circuítos 
electrónicos básicos.

Actividades prácticas 
con simulador.

Observación diaria.

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

Deseña circuítos eléctricos con 
software específico:  emprego de 
simulador eléctrico.

CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 b 
 e 
 f 
 g 

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

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

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

Elabora dous programas  
informáticos sinxelos para o control 
dun sistema mediante un ordenador.

CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

Presentación dun 
programa informático 
básico de control dun 
sistema.

Observación diaria.

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
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 f B5.1. Elementos dun 
equipamento informático.

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

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

Describe  a arquitectura, dos 
elementos básicos dun 
ordenador  e dos dispositivos 
periféricos.

Identifica as partes dun 
computador.

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

CL
EOE
CA
TIC
ECC

Proba escrita.

Proba práctica.

Observación diaria.

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 
 m 

 B5.2. Ferramentas e 
aplicacións básicas para a
procura, a descarga, o 
intercambio e a 
publicación de 
información. 
B5.3. Medidas de 
seguridade no uso dos 
sistemas de intercambio 
de información. 

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

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

Utiliza  ferramentas e aplicacións
informáticas básicas  para o 
intercambio  e publicación  de 
información.

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

Proba práctica.

Actividades.

Observación diaria.

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

Utiliza os sistemas de 
intercambio de información 
empregando  medidas  de 
seguridade  básicas.

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

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

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

 TEB5.3.1. Instala e manexa 
programas e software básicos. 

Instala e manexa un software 
básico para a presentación dun 
proxecto técnico.

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

CL
EOE
CA
TIC
ECC

Proba práctica.

Actividades.

Presentación de 
documentos técnicos 
elaborados con 
ferramentas 
informáticas.

Observación diaria.

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

Utiliza  os equipamentos  
informáticos con autonomía.  CMCCT 

 CD 
 CAA 

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

 Presenta unproxecto técnico 
empregando ferramentas 
informáticas

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 
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