
DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA   2021/22 

 

Tecnoloxía 2º ESO 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

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

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

• B1.3. 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. 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

• B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. Cotación e escalas. Normalización. 

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

• B2.3. Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas 

de deseño asistido por computador e de simulación. 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

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

• B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. 

• B3.3. Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. 

Ferramentas do taller. 

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

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

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

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

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

• B4.4. Relación de transmisión. 

• B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos.B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, 

funcionamento e simboloxía. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

• B5.1. Elementos dun equipamento informático 

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

información e da comunicación. 

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

programa informático. 



Criterios de cualificación. 
Como criterios  de cualificación  do 2º da ESO   teranse en conta as notas: 

• dos exames 

• dos traballos e proxectos 

• dos traballos na aula de informática e  das tarefas diarias. 

 

No caso 100%  clases presenciais: 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo as porcentaxes especificadas a continuación. 

• 10 % da nota correspondente  á tarefa diaria (notas de clase, deberes...) 

• 70 % da nota correspondentes á media aritmética dos exames  realizados 

• 20 % da nota correspondente á presentación de traballos. 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións da clase 

(excesivo número de alumnos, limitación do uso da aula de informática, condicións sanitarias...), as 

porcentaxes poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período indicado. 

 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media . No caso 

de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

 

Na convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

 



No caso de que un alumno copiase nun exame,  utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar de forma 

consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 
 

Os alumnos coa materia de Tecnoloxía de 2º ESO pendente de cursos anteriores, deberán presentar 

unha serie de traballos e exercicios determinados polo departamento dentro do prazo establecido. 

Ademais, realizarase un exame, e a súa data determinarase en tempo e forma. 

A calificación final na convocatoria ordinaria corresponderá a unha media ponderada destes 

parámetros seguindo as porcentaxes especificadas a continuación: 

Fase presencial: 

50% media aritmética de todos os traballos. 

50% nota do exame proposto polo departamento. 

Fase de confinamento: 

100% media aritmética de todos os traballos. 

Para  aprobar na  convocatoria extraordinaria  deberán facer un exame proposto polo 

departamento que se axustará ás condicións sanitarias do momento. 

Terase en conta as características persoais de cada alumno, en especial dos alumnos repetidores 

 

 



 

Tecnoloxía 3º ESO 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

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

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

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

materiais, ferramentas e técnicas axeitadas. 

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

de traballo. 

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

da comunicación. 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

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

• B2.2. Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de 

deseño gráfico por computador ou de simulación. 

• Bloque 3. Materiais de uso técnico 

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

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

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

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

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

de Ohm. 

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

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

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

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación 

• B5.1. Elementos dun equipamento informático. 

• 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. 

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

información e da comunicación. 

 

 



Criterios de cualificación. 
Como criterios  de cualificación  do 3º da ESO  teranse en conta as notas: 

• dos exames 

• dos traballos e proxectos 

• dos traballos na aula de informática e  das tarefas diarias. 

No caso 100%  clases presenciais: 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo as porcentaxes especificadas a continuación. 

• 10 % da nota correspondente  á tarefa diaria (notas de clase, deberes...) 

• 70 % da nota correspondentes á media aritmética dos exames  realizados 

• 20 % da nota correspondente á presentación de traballos. 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións da clase 

(excesivo número de alumnos, limitación do uso da aula de informática, condicións sanitarias...), as 

porcentaxes poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media . No caso 

de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

Na  convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame,  utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa para setembro. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar 

de forma consentida. 



A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 
 

Os alumnos coa materia de Tecnoloxía de 3º ESO pendente de cursos anteriores, deberán presentar 

unha serie de traballos e exercicios determinados polo departamento dentro do prazo establecido. 

Ademais, realizarase un exame, e a súa data determinarase en tempo e forma. 

A calificación final na convocatoria ordinaria corresponderá a unha media ponderada destes 

parámetros seguindo as porcentaxes especificadas a continuación: 

Fase presencial: 

50% media aritmética de todos os traballos. 

50% nota do exame proposto polo departamento. 

Fase de confinamento: 

100% media aritmética de todos os traballos. 

Para  aprobar na  convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento 

que se axustará ás condicións sanitarias do momento. 

Terase en conta as características persoais de cada alumno, en especial dos alumnos repetidores 

 

 

 



Tecnoloxía 4º ESO 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 
 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e a comunicación 

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

• B1.2. Tipoloxía de redes. 

• B1.3. Publicación e intercambio de información en medios dixitais. 

• B1.4. Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación. 

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

 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

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

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

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

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

 

Bloque 3. Electrónica 

• B3.1. Electrónica analóxica. 

• B3.2. Compoñentes básicos. 

• B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

• B3.4. Uso de simuladores para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos 

• B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. 

• B3.6. Electrónica dixital. 

• B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos. 

• B3.8. Portas lóxicas. 

 

 Bloque 4. Control e robótica 

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

• B4.2. Deseño e construción de robots. 

• B4.3. Graos de liberdade. 

• B4.4. Características técnicas. 

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

• B4.6. Linguaxes básicas de programación. 

• B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na experimentación con prototipos 



deseñados. 

 

Bloque 5. Neumática e hidráulica. 

• B5.1. Análise de sistemas hidráulicos e pneumáticos. 

• B5.2. Compoñentes. 

• B5.3. Principios físicos de funcionamento. 

• B5.4. Simboloxía. 

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

• B5.6. Aplicación en sistemas industriais. 

 

 

Bloque 6.Tecnoloxía e sociedade. 

• B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. 

• B6.2. Análise da evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos. Importancia da 

normalización nos produtos industriais. 

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

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



Criterios de cualificación. 
Como criterios  de cualificación  do 4º da ESO  teranse en conta as notas: 

• dos exames 

• dos traballos e proxectos 

• dos traballos na aula de informática e  das tarefas diarias. 

No caso 100%  clases presenciais: 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo as porcentaxes especificadas a continuación. 

• 10 % da nota correspondente  á tarefa diaria (notas de clase, deberes., traballo do aula de 

informática....) 

• 70 % da nota correspondentes á media aritmética dos exames  realizados 

• 20 % da nota correspondente á presentación de traballos. 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións da clase 

(excesivo número de alumnos, limitación do uso da aula de informática, condicións sanitarias...), as 

porcentaxes poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media . No caso 

de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

Na  convocatoria extraordinaria  deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

 

No caso de que un alumno copiase nun exame,  utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se deixen copiar de forma 

consentida. 



A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

 



Programación  2º ESO 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 
 

Bloque 1. Diagramas de fluxo 

• B1.1.Diagramas de fluxo: elementos, símbolos e o seu significado; ferramentas. 

• B1.2. O termo "algoritmo". Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 

• B1.3. Técnicas de resolución de problemas. 

• B1.4. Elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais. 

• B1.5. Estruturas de control: secuenciais, condicionais e iterativas. 

• B1.6. Programación estruturada: procedementos e funcións. 

 

Bloque 2. Programación por bloques 

• B2.1. Elementos da sintaxe da linguaxe. 

• B2.2. Elementos do contorno de traballo. 

• B2.3. Deseño de algoritmos utilizando ferramentas informáticas. 

• B2.5. Instrucións de control de execución: condicionais e bucles 

• B2.6. Operadores aritméticos e lóxicos. 

• B2.7. Estruturas de almacenamento de datos. Variables e listas. 

• B2.8. Instrucións de manexo de controis, sensores e eventos. 

• B2.9. Execución. Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. 

• B2.10. Depuración e documentación de programas. 

 

Bloque 3. Programación web 

• B3.1. Linguaxes de marcas para a creación de documentos web.HTML. 

• B3.2. Accesibilidade e usabilidade en internet. 

• B3.3. Ferramentas de creación de contidos da web 2.0 

 



Criterios de cualificación. 
Como criterios  de cualificación  na asignatura de Programación no 2º da ESO realizaranse traballos 

na aula de informática e un exame por trimestre. 

No caso 100%  clases presenciais: 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo as porcentaxes especificadas a continuación. 

• 80 % da nota correspondente   á tarefa diaria na aula de informática 

• 20 % da nota correspondentes ó exame 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media . No caso 

de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

Na  convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame ou nun traballo,  utilizando calquera método, 

tradicional ou relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no 

exame final a materia quedará suspensa para setembro. O mesmo lle sucederá a os alumnos que se 

deixen copiar de forma consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

 



TIC I    1º Bacharelato 

 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 
 

Bloque 1. A sociedade da información e o computador 

• B1.1. Concepto de sociedade da información. 

• B1.2. O sector das TIC: composición e características. 

• B1.1. Concepto de sociedade da información. 

• B1.2. O sector das TIC: composición e características. 

Bloque 2. Arquitectura de computadores 

• B2.1. Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque 

funcional. 

• B2.2. Compoñentes dos sistemas microinformáticos 

• B2.3. Periféricos básicos 

• B2.4. Dispositivos de almacenamento: características e tipos. 

• B2.5. Dispositivos de memoria: características e tipos.. 

• B2.6. Sistema operativo: elementos e estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema 

operativo. Sistemas operativos actuais. 

• B2.7. Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións de software. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

• B3.1. Deseño e utilización de bases de datos sinxelas. 

• B3.2. Elaboración de documentos mediante procesadores de texto. 

• B3.3. Elaboración de presentacións. 

• B3.4. Presentación ao público: conexión a un proxector e configuración. 

• B3.5. Resolución de problemas mediante follas de cálculo. 

• B3.6. Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D. 

• B3.7. Creación de contidos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, 

edición e montaxe. 

• B3.8. As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as 

producións alleas 

Bloque 4. Redes de computadores 

• B4.1. Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas. 

• B4.2. Cables e conectores: características e tipoloxía. Normalización. 

• B4.3. Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e adaptadores de interconexión de 

redes con fíos e sen eles; configuración básica destes. 

• B4.4. Despregamento de redes locais sen fíos: elementos, medios de transmisión, protocolos 

e recomendacións. Seguridade básica. 



• B4.5. Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos. 

Bloque 5. Programación 

• B5.1. Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado. 

• B5.2. Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques 

fundamentais. 

• B5.3. Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 

• B5.4. Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición. 

• B5.5. Execución, proba, depuración e documentación de programas. 

• B5.6. Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe. 

 

  



Criterios de cualificación . 
Como criterios  de cualificación  no 1º Bacharelato, realizaranse exames escritos, exames por 

computador  e presentación de traballos dixitais. 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros segundo 

os porcentaxes especificados a continuación. 

No caso de clases totalmente presenciais: 

1ª  Avaliación 

90 %  da nota correspondente á media aritmética dos exames realizados. 

10 %  da nota correspondente  á presentación de traballos e traballo na aula. 

 

2ª Avaliación 

70 %  da nota correspondente o exame da folla de cálculo. 

30 %  da nota correspondente  o exame de tratamento dixital de imaxes. 

 

3ª Avaliación 

70 %  da nota correspondente ao exame de Base de datos 

20% da nota correspondente ao traballo de edición dixital e son. 

10% da nota correspondente  ao traballo de investigación. 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións da 

clase (excesivo número de alumnos, insuficientes equipos informáticos, limitación do uso da 

aula de informática,...), as porcentaxes poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período de tempo indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media .  

Aqueles alumnos cuxa media aritmética das tres avaliacións sexa inferior a cinco, farán un exame 

final en xuño. No caso de que a nota sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 



No caso de que un alumno copiase nun exame,  utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa para. O mesmo lles sucederá aos alumnos que se deixen copiar de forma 

consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

Se algún alumno perde o dereito a avaliación continua, segundo o regulamento do centro, terá 

dereito a un exame final,  en xuño, elaborado polo departamento, seguindo os criterios da 

programación, no caso de que a nota sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

Na convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

 



 

Tic II  2º Bacharelato 

 
Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 
 

Bloque 1. Programación. 

• B1.1. Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e matrices. 

Listas, pilas e colas. Estruturas. 

• B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e símbolos, e o seu significado. 

• B1.3. Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando ferramentas informáticas. 

• B1.4. Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en código fonte. 

• B1.5. Programación modular: módulos, procedementos e funcións O sector das TIC: 

composición e características. 

• BB1.6. Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. Depuración. 

• B1.7. Optimización e documentación. Análise de código e refactorización. Repositorios de 

código e control de versións. 

• B1.8. Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e técnicas de vixilancia dos sistemas: protección 
contra virus e respaldo de información. 

 

• B1.9. Seguridade física: protección física das redes. 
 

• B1.10. Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e publicitario. 

 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos. 

• B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, 

identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo 

colaborativo. 

• B2.2.  Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e 

multimedia, tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. 

• B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 

e sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao desenvolvemento de traballos colaborativos. 

 

Bloque 3. Seguridade 

• B3.1. Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos 

e do propio individuo nas súas interaccións en internet e na xestión de recursos e aplicacións 

locais. 

• B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar programas que resolvan problemas 
concretos. 



Criterios de cualificación . 
Como criterios  de cualificación  no 2º de Bacharelato, realizaranse exames escritos, exames por 

computador e presentación de traballos dixitais. 

A nota final  en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros segundo 

os porcentaxes especificados a continuación. 

 

No caso de clases totalmente presenciais: 

1ª  Avaliación 

70 %  da nota correspondente á media aritmética dos exames realizados. 

30 %  da nota correspondente ao traballo na aula. 

 

2ª Avaliación 

70 %  da nota correspondente á media aritmética  dos exames realizados. 

30 %  da nota correspondente  ao traballo na aula. 

 

3ª Avaliación 

70 %  da nota correspondente á media aritmética  dos exames realizados. 

30 %  da nota correspondente  ao traballo na aula. 

 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións da 

clase (excesivo número de alumnos, insuficientes equipos informáticos...), as porcentaxes 

poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período de tempo indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media .  



 Aqueles alumnos cuxa media aritmética das tres avaliacións sexa inferior a cinco, farán un exame 

final en xuño. No caso de que a nota sexa inferior a 5, non superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame,  utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa para a proba extraordinaria. O mesmo lles sucederá aos alumnos que se 

deixen copiar de forma consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

Se algún alumno perde o dereito a avaliación continua, segundo o regulamento do centro, terá 

dereito a un exame final,  en xuño, elaborado polo departamento, seguindo os criterios da 

programación, no caso de que a nota sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

Na convocatoria extraordinaria  deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

 

 

 

 

 

 



Tecnoloxía Industrial  1º Bacharelato 

Estándares de aprendizaxe mínimos, para obter unha calificación positiva. 
 

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización 

• B1.1. Proceso cíclico de deseño, produción, comercialización e mellora de 

produtos. 

• B1.2. Análise sistemática de produtos tecnolóxicos actuais e do seu impacto social. 

• B1.3. Planificación e desenvolvemento práctico dun proxecto de deseño e 

produción dun produto. 

• B1.4. Normalización. Control de calidade. Patentes. 

 

Bloque 2. Máquinas e sistemas 

• B2.1. Máquinas e sistemas. Elementos e dispositivos que os compoñen. 

• B2.2. Máquinas e sistemas mecánicos. Transmisión e transformación de 

movementos. 

• B2.3. Circuítos eléctricos e electrónicos. 

• B2.4. Circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

• B2.5. Simboloxía normalizada. 

• B2.6. Deseño, simulación e montaxe de sistemas mecánicos, de circuítos eléctricos 

e electrónicos, e de circuítos pneumáticos ou hidráulicos. 

• B2.7. Instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. Realización de medidas 

en circuítos eléctricos e electrónicos. 

• B2.8. Sistemas automáticos de control: compoñentes básicos. 

• B2.9. Control programado. Deseño, construción e programación dun sistema 

robótico. 

 

Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación 

• B3.1. Estrutura interna e propiedades dos materiais. Técnicas de modificación 

das propiedades. 

• B3.2. Identificación dos materiais utilizados en produtos tecnolóxicos actuais. 

• B3.3. Técnicas de fabricación. Máquinas e ferramentas apropiadas para cada 

procedemento. Normas de seguridade e hixiene no traballo. 

•  B3.4. Impacto ambiental e social da obtención de materiais e da fabricación de 



produtos tecnolóxicos. 

 

Bloque 4. Recursos enerxéticos 

• B4.1. Recursos enerxéticos. Produción e distribución da enerxía eléctrica. 

• B4.2. Impacto ambiental e sustentabilidade. Impacto ambiental da produción 

enerxética en Galicia. 

•  B4.3. Consumo enerxético en vivendas e locais. Cálculos e estimación de 

consumo. Técnicas e criterios de aforro enerxético. 

 

  



Criterios de cualificación. 
Como criterios de cualificación na Tecnoloxía Industrial I de 1º bacharelato, realizaranse probas 

escritas, exames e  presentación de traballos. 

 

 A nota final en cada avaliación corresponderá a unha media ponderada destes parámetros 

segundo os porcentaxes especificados a continuación: 

 

No caso de clases totalmente presenciais: 

1º trimestre: 

90% Media aritmética dos exames realizados ao longo do trimestre 

10% Notas de clase o traballo de investigación 

2º trimestre: 

90% Media aritmética dos exames realizados ao longo do trimestre 

10% Notas de clase o traballo de investigación 

3º trimestre: 

90% Media aritmética dos exames realizados ao longo do trimestre 

10% Notas de clase o traballo de investigación 

No caso que non haxa tempo para realizar algún tema ou no fora posible polas condicións sanitarias 

do momento, as porcentaxes poderán variar sensiblemente. 

No caso da suspensión das clases presenciais: 

Ante un  confinamento debido a situación sanitaria, o profesor/a subirá traballos a aula virtual do 

Instituto que deberán ser realizados polos alumnos/as e enviados dentro do prazo marcado polo 

profesor/a. Ditos  traballos serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o alumnado dentro 

dun período de tempo indicado. 

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases 

presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración 

temporal de cada unha delas. 

A cualificación final na convocatoria ordinaria será a media aritmética das tres avaliacións. Os 

alumnos con algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial)  ou ben 

un traballo pola Aula Virtual (fase de confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e  a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer a media .  

 Aqueles alumnos cuxa media aritmética das tres avaliacións sexa inferior a cinco, farán un exame 

final en xuño. No caso de que a nota sexa inferior a 5, non superará a materia e quedará pendente. 



Na convocatoria extraordinaria deberán facer un exame proposto polo departamento. O modelo 

deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. No caso de que a nota sexa inferior a 

5 non superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame, utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no exame final a 

materia quedará suspensa. O mesmo lles sucederá aos alumnos que se deixen copiar de forma 

consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame  de calquera dispositivo electrónico 

que permita o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros dispositivos ou a Internet 

(teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora programable, etc.) será considerada como 

indicio suficiente de ter copiado no exame. 

Se algún alumno perde o dereito a avaliación continua, segundo o regulamento do centro, terá 

dereito a un exame final, en xuño, elaborado polo departamento, seguindo os criterios da 

programación, no caso de que a nota sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

 


