
TECNOLOXÍAS- 2ºESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. GRAO MÍNIMO.INSTRUMENTOS AVALIACIÓN

Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C Clave Elem.
Trans

Instrumentos de
Avaliación

 BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICO

a

b

f

g

h

l

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

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

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

TEB  1.1.1.  Deseña  un
prototipo que dá solución a
un  problema  técnico
sinxelo, mediante o proceso
de resolución de problemas
tecnolóxicos. 

Fases do proceso tecnolóxico

Explicar  correctamente  as  fases  dun
proxecto técnico

Deseñar prototipo sinxelos para resolver
unha necesidade

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

CL

EOE

EEIE

PI

IEHM

Propostas escritas 
de análise

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.

TEB  1.2.1.  Elabora  a
documentación  necesaria
para  a  planificación  da
construción do prototipo.

Realizar os documentos técnicos básicos
asociados  á  planificación da  construción
do prototipo ou maqueta deseñada

Fai  unha correcta busca de información,
bocexos,  planos,  planificación  de
ferramentas, materiais e tempo

Traballar no taller seguindo as indicacións
do  profesor  tendo  en  conta  nosmas  de
seguridade e hixiene

CCL

CMCCT

CD

CAA

CL

EOE

CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

Presentación da da
documentación
técnica  ligada  ao
prototipo  ou
maqueta:  Informe,
Diario  de
construción  e
Memoria

Observación  diaria
do  traballo  en
grupo

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

CMCCT

CAA

CSIEE

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

CAA

CSC

CSIEE

BLOQUE 2. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

b

f

B 2.1.  Bosquexos, esbozos,
vistas  e  perspectivas.

B2.1. Representar obxectos
mediante  vistas  e

TEB2.1.1.  Representa
mediante  vistas  e

Interpretar  e  realizar  esbozos  e
bosquexos  de  produtos  tecnolóxicos

CMCCT

CAA

CL

EOE

Actividades de 
representación 
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n Cotación  e  escalas.
Normalización.

perspectivas  aplicando
criterios de normalización e
escalas. 

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

sinxelos CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

gráfica:
Folla con caxetín,
representación 
en vistas, en 3D 
e figuras a 
escala e 
acoutadas

Claridade e 
limpeza

Probas escritas

Representación de 
esbozos e 
bosquexos de 
obxectos sinxelos

b

e

f

n

B2.2.  Elementos  de
información  de  produtos
tecnolóxicos:  esbozos  e
bosquexos. 

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

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

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

CMCCT

CAA

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USOS TÉCNICO

b

f

h

o

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

B3.2.  Propiedades  dos
materiais técnicos.

B3.1.  Analizar  as
propiedades  dos  materiais
utilizados na construción de
obxectos tecnolóxicos.

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

Propiedades mecánicas principais dos 
materiais de usos técnico

Identificar, describir e clasificar os materiais

Describir as técnicas básicas de fabricación
dos materiais de uso técnicos

Coñecer  as  características  básicas  dos
principais “novos materiais”

Coñecer as técnicas que permiten reducir o
impacto ambiental  dos materiais de uso
técnico: reducir, reutilizar e reciclar

Realizar ensaios mecánicos sinxelos 

CCL

CMCCT

CL

EOE

CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

Realización  de
actividades  de
análise

Probas escritas

Observación diaria

Planificación  dos
materiais
empregados  na
construción  de
prototipo

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

CMCCT

CAA

b

e

f

g

m

B3.3.  Técnicas  de  traballo
cos  materiais  para  a
fabricación  dos  obxectos
técnicos.  Ferramentas  do
taller.

B3.4.  Normas  de
seguridade  e  saúde  no
taller.

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

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

CMCCT

CAA

CSC

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

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE
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saúde.

BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICO

b

f

h

o

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

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

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

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

Identificar as diferentes estruturas na 
contorna

Diferenciar os tipos de elementos que 
compoñen una estrutura e analiza os 
esforzos ao que está sometida

CCL

CMCCT

CD

CL

EOE

CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

Exercicios  de
análise  de
estruturas

Deseño  e
construción  dunha
estrutura
resistente
utilizando  a
Metodoloxía  de
proxectos

Probas escritas

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

CMCCT

CAA

b

f

g

h

o

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

B4.4. Relación de transmisión.

B4.5.  Simuladores  de
sistemas mecánicos.

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

TEB4.2.1. Describe, mediante
información  escrita  e
gráfica, como transforman e
transmiten  o  movemento
distintos mecanismos.

Identificar os diferentes mecanismos en 
unha máquina 

Diferenciar entre mecanismos de 
transmisión e de transformación de 
movemento

Realizar cálculos utilizando a Lei da Panca e 
as relacións de transmisión das poleas e 
das pancas

Analizar as máquinas en conxunto, 
identificando os elementos estruturales e os
que producen ou transmiten forza ou 
velocidade

CCL
CMCCT

Exercicios  de
cálculo utilizando a
Lei  da  Panca  e  as
relacións  de
transmisión

Uso de simuladores
para  analizar
resultados

Deseño  e
construción  dun
xoguete  con
movemento
utilizando o Método
de Proxectos

Observación  diaria
do  traballo  en
grupo no taller

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

CMCCT

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

CCL
CMCCT

TEB4.2.4. Simula mediante 
software específico e 
mediante simboloxía 

CMCCT
CD
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normalizada sistemas 
mecánicos. 

Probas escritas
TEB4.2.5.  Deseña  e  monta

sistemas  mecánicos  que
cumpran  unha  función
determinada.

CMCCT
CAA
CSIEE

b

e

f

g

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

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

TEB4.3.1.  Deseña  e  monta
circuítos  eléctricos  básicos
empregando  lámpadas,
zumbadores,  motores,
baterías e conectores.

Coñecer as magnitudes eléctricas e a súa 
relación a través da Lei de Ohm

Identificar os elementos básicos dun 
circuíto eléctrico e coñecer a funcionalidade

Deseña circuítos sinxelos para o control dun
receptor
Diferenciar entre circuíto serie e paralelo 
Empregar un software específico de deseño 
de circuítos

CMCCT

CAA

CSIEE

CL

EOE

CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

TIC

Montaxe  de
circuítos

Realización  de
exercicios  de
cálculo  coas
magnitudes
eléctricas

Deseño e 
implementación de
circuítos eléctricos 
sinxelos

Observación  diaria
do  traballo  en
grupo no taller

Probas escritas

TEB4.3.2.  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

f B5.1.  Elementos  dun
equipamento informático.

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

TEB5.1.1. Identifica as partes
dun computador.

Diferenciar entre Hardware e Software

Manexar o paquete ofimático Open Office

Utilizar Google Drive para entregar, 
compartir e elaborar documentos

CMCCT

CD

CL

EOE

CA

EEIE

PI

IEHM

ECC

TIC

Elaboración  dos
documentos  do
Método  de
Proxectos (Informe,
Diario  de
Construción  e
Memoria)
utilizando  un
software axeitado

b

e

f

g

h

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

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

TEB5.2.1.  Manexa  programas
e software básicos.

CMCCT

CD

TEB5.2.2.  Utiliza
adecuadamente
equipamentos  informáticos

CMCCT

CD
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o e dispositivos electrónicos. Observación  diaria
do  traballo  en
grupo no tallerTEB5.2.3. Elabora, presenta e

difunde  proxectos  técnicos
sinxelos  con  equipamentos
informáticos.

CCL

CD

CAA

CSIEE

b

e

f

g

n

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

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

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

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCEC
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