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1. 1. IntroduciónIntrodución

 programación didáctica é o instrumento que adapta o Currículo Oficial ó contexto

e personalidade do centro, e dicir, as características dos alumnos. E posto que o

mundo no  que  nos  movemos  está  dominado  pola  tecnoloxía,  e  os  centros

educativos non deben estar illados do noso entorno.

A
A Tecnoloxía, como área dentro do currículo,  pretende unha formación integral do alumno

preparándoo para a súa inserción na vida social activa, ao tempo que favorece o tránsito á

vida laboral xa que posibilita mecanismos de adaptación a novas situacións que o alumno vai

atopar no mundo do traballo.

Por outra banda é un área multidisciplinar,  favorece a aplicación dos saberes aprendidos

doutras materias á resolución práctica de problemas.

A área de Tecnoloxía pretende romper esa tradicional dicotomía entre o traballo intelectual e o

traballo manual, aparecen así nas aulas de ensino novos métodos cómo son o  Método de

Proxectos, ou o  Método de Análise. Asemade aparece un novo espazo de traballo, a  Aula-

Taller.

Baseándose na experiencia destes últimos anos, de distintos profesores, do seu balance

e  resultados,  a seguinte programación está deseñada para os alumnos da  Comarca,

cunhas  características e necesidades específicas (número de alumnos, capacidades,

intereses, expectativas, coñecementos previos).



2. 2. MMaarcorco  lleeggaall
Como indica o seu título, este apartado vai consistir en abordar as normas que se van ter en

conta para a elaboración da programación en xeral e das unidades didácticas en particular,

así como tamén xustificar, dalgún xeito, a súa presenza.

Cómpre sinalar que na actualidade están en vigor dúas leis orgánicas: a Lei Orgánica 2/2006,

do 3 de maio, de Educación (LOE) e a  Lei Orgánica 8/2013, do 25 de xuño, de Mellora da

Calidade Educativa  (LOMCE).  É pertinente comentar  que a LOMCE non derroga a LOE,

senón que a modifica. Actualmente, logo de pasar por un proceso de implantación, a LOMCE

rexe as ensinanzas de todos os cursos, pares e impares, tanto da ESO como do Bacharelato.

Así, en efecto, a presente programación, elaborada para o curso 2019-2020  segue a LOMCE.

Deste xeito, é o R.D 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico

da ESO e do bacharelato. A partir das prescricións estatais formuladas neste Real Decreto, a

Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias educativas, establece o currículo da

materia de Tecnoloxía a través do Decreto 86/2015 do 25 de xuño.

Neste detállanse os obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación e os

estándares de avaliación secuenciados por cursos e, dentro destes, divididos en bloques. Así

mesmo, na introdución aparecen uns principios metodolóxicos.

Con todo, tamén é preciso ter en conta o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se

regula a atención á diversidade para mellorar a calidade da oferta educativa e favorecer a

equidade entre o alumnado.

Ademais,  hai  que ter  en conta o  Real Decreto 132/2010,  do 12 de febreiro,  polo que se

establecen os  requisitos  mínimos referidos á relación  numérica  alumnado-profesorado,  ás

instalacións docentes e deportivas e ao número de postos escolares para impartir a ensinanza

con garantía de calidade.
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Do mesmo xeito,  cómpre ter  presente  o  Decreto  324/1996,  do  26 de xullo,  polo  que se

aproba o Regulamento orgánico dos centros de educación secundaria.

3.3.  AAlluummnnaado e profesoradodo e profesorado curso  curso 20202020/2/211..

Este ano, os a lumnos e a lumnas de Tecnoloxía e Tics re pár tense nos 

seguin tes  grupos:

Nivel Curso Área
Nº

GRUPOS

Nº

ALUMNOS**

ESO 1º non non 0

ESO 2º Tecnoloxías 4 18+20+19+19

ESO 3º Tecnoloxías 4 18+19+17+18

ESO 4º Tecnoloxía 2 19+10

ESO 4º Tics 2 9+14

BAC 1º Tecnoloxía

Industr ia l

1 14

BAC 2º Tecnoloxía

Industr ia l

1 18

BAC 1º Tics 6 12+17+17+9+

11+8

BAC 2º Tics 2 12+12

BAC 1º Robótica 1 12

BAC 
AD ( n o c t )

1º  Tics 1 7

BAC 
AD ( n o c t )

2º  Tics 1 1

Total  
Tec/Tics



O reparto por profesores pode verse na seguinte táboa.

PROFESOR ÁREA CURSO Nº HORAS

Amaya Serén Tecnoloxía 2ºESO A, B, C, D 12

Tics 1ºBac 2

Robótica 1ºBac 2

Total horas 16+XD

David Andrade Tecnoloxía 3º ESO A, B, C, D +

Tit3ºD

2ºBac Tec Ind

8+1

3

Tics 4º ESO

1ººBAC

3

2

Total horas 16+1

Begoña Salgueiro Tecnoloxía 4ºESO

1º Bac

6

3

Tics 4º ESO

1º BAC

Tics  AD (1ºBAC).

3

2+ 2

2

Total horas 17

Cristina Fernández TICS 1ºBAC

2ºBAC

Tics  AD (1ºBAC)

Tics  AD (2ºBAC).

4

6

2

3

Total horas 15
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4. Contexto Covid 194. Contexto Covid 19

A nosa  prioridade  e  promover  coa  programación  contornas  escolares  saudables  e

seguras mediante o seguimento das medidas preventivas, colectivas e individuais, que se

adoptarán  no  inicio  do  desenvolvemento  do  curso  escolar  2020/2021,  co  obxectivo  de

protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.

A programación elabórase nun contexto de toma de medidas encamiñadas cara a un

sistema educativo  de calidade que garanta  a  equidade,  a  igualdade de oportunidades,  a

atención  a  diversidade  e  que  posibilite  que  cada  alumno  e  cada  alumna desenvolva  ao

máximo as súas potencialidades.

     Implementamos na programación unha organización curricular excepcional, que garanta a

consolidación, adquisición,  reforzo ou apoio das aprendizaxes afectadas pola situación do

terceiro trimestre do curso 2019/2020, por parte de todo o alumnado.

    Unha programación na que se plasmen plans de recuperación e adaptación do currículo e

das actividades educativas para o curso 2020/2021, coa finalidade de permitir o avance de

todo o alumnado e especialmente do que ten mais  dificultades, adoptando as medidas que

correspondan para dar resposta a posibles alteracións das actividades lectivas presenciais.

Temos presente a necesidade de establecer adaptacións no marco da organización do

currículo, da metodoloxía didáctica dentro da autonomía organizativa e pedagóxica propia dun

departamento  didáctico.  Adoptando  as  medidas  necesarias  de  atención  a  diversidade

orientadas a responder a necesidades educativas concretas do alumnado e a consecución

dos resultados de aprendizaxe vinculados as aprendizaxes imprescindibles, que a situación

excepcional do curso 2019/2020 lles dificultou adquirir. Unha axeitada atención ao alumnado

con necesidades específicas  de  apoio  educativo,  favorecendo o  seu acceso ao  currículo

poñendo especial cuidado na atención do alumnado con necesidades educativas especiais. 

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29 do

Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  COVID-19.A través  da  aula  virtual  do  centro,



determínanse as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes

básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son as

plataformas e medios telemáticos corporativos. 

4.1. Medidas específicas para talleres e aula de informática

   Sen  prexuízo  da  aplicación  das  normas  xerais,  no  taller,  ou  aulas  de  informática,

extremaranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso compartido. Nestas aulas

é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. O material que sexa

compartido debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.

A hixienización de mesas e cadeiras levarase a cabo só polas persoas usuarias que entren.

Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns.

Onde a materia o permita substituiremos o emprego de materiais por simulacións virtuais con

medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. Impediremos a formación de

grupos,  minimizando  o  contacto  con  materiais.  Evitarase  que  o  alumnado  estea  a  unha

distancia inferior a 1,5 metros. Nas aulas de informática instaláronse manparas ao non poder

cumplir esta separación entre os postos de traballo.

    Ao  inicio  da  actividade  o  alumnado  deberá  ser  informado  sobre  as  medidas  e

recomendacións  a  seguir.  Estableceranse  as  medidas  axeitadas  para  que  o  alumnado

especialmente sensible poida desenvolver as actividades. Os equipos de protección individual

que  non formen parte  do  equipamento  propio  do  alumnado deberán estar  perfectamente

hixienizados para o seu uso. Así mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados

en cada caso, favorecendo cando sexa posible a utilización de materiais desbotables. O uso

das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica

supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade

para o seu uso polo seguinte grupo.
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4.2. Modo de prover o dereito a educación ao alumnado que non poida seguir a 

ensinanza telemática

    Se algún alumn@ non pode seguir a ensinanza telemática,  farase así constar ao equipo

directivo do centro, para decidir en función da problemática as pautas a seguir para garantir o

seu dereito a educación.

4.3. Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:

• A comunicación continua coas familias a través dos instrumentos telemáticos 

corporativos.

• A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

4.4. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020

     Para  unha  correcta  análise  das  aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019/2020

partiremos dos informes individualizados,  para  facilitar  o  labor  nas primeiras  semanas de

curso.  O  obxectivo  e  reforzar  os  elementos  curriculares  esenciais  e  competencias

imprescindibles do curso anterior. 

   Se  houbera  alumnado  de  nova  incorporación  ao  centro,  os  seus  expedientes  virán

acompañados dos informes individualizados. Serán, estes informes, analizados desde a súa

chegada ao centro, e diseñarase o plan específico de reforzo en función dos coñecementos

imprescindibles non acadados no seu centro do ano anterior, e a súa situación emocional.



 5.  5. CCoontrntriibucbucióiónn  aaoo  ddeseesennvovollvevemmeenntoto  ddaass  ccoommpepetteencnciiaass  ccllaavvee

A efectos do decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes:

- 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).

5.1. Contribución na materia de Tecnoloxía en  2º  e  3º  de  ESO.

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave

con carácter xeral dependerá tipo de actividades diseñadas e da metodoloxía empregada.

Polo tanto, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado

adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes  técnicos,

explique conceptos ou elabore e expoña a  información.

A  competencia  matemática e as competencias  básicas en ciencia e tecnoloxía

mellóranse calculando magnitudes e  parámetros, e 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,  ademáis  de  empregando  ferramentas e

máquinas,  analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise  das

repercusións ambientais da actividade tecnolóxica.  A competencia dixital desenvolverase

co emprego  das tecnoloxías da información e da com. para procurar e  almacenar

información, obter e presentar datos, e simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos,

ou para controlar e programar sistemas automáticos. Para que o alumnado poida aprender

a aprender, as actividades deben permitir que tome  decisións cun certo grao de

autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e  que aplique o aprendido a

situacións  cotiás das que poida avaliar os resultados. As   competencias   sociais   e

cívicas  alcanzaranse   procurando   que   o  alumnado  traballe en equipo, interactúe  con

outras persoas e con grupos de forma democrática e respecte a diversidade e as normas, e

tamén mediante a análise da  interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os
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cambios socioeconómicos  e  culturais que produce. O sentido de iniciativa e espírito

emprendedor conséguese a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos

tecnolóxicos  ao transformar as ideas  propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.  A

conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos

tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía,  esta materia

ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e

tecnolóxico e para desenvolver  un conxunto de  competencias relacionadas tanto co

contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

5.2. Tecnoloxía 4º de ESO.

▪ Competencia na comunicación lingüística.

Acádase mediante a adquisición dun vocabulario propio da área, en particular o uso nos

informes dos termos concretos a toda unha serie de elementos propios de cada ámbito,

como a electrónica, a neumática ou o debuxo técnico. Contribuirán a lectura d e textos e

visionado de películas e videos sobre elementos tecnológicos e de ciencia ficción.

▪ Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía.

Mediante  o  uso  instrumental  das  ferramentas  matemáticas  (medición  e  cálculo  de

magnitudes,  uso  de  escalas,  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  resolución  de

problemas...), permite que o alumno comprobe a aplicabilidade real dos coñecementos

matemáticos na súa vida cotiá.. A descrición de procesos e o detalle e descrición de útiles

e materiais colabora na súa formación en ciencias. Ese coñecemento dos obxectos e do

proceso en que se insire a súa fabricación permitiralle ao alumno actuar para acadar un

contorno máis saudable e para consumir más racionalmente.

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

Esta  competencia  está  directamente  implicada  na  área  coa  adquisición  de  contidos

específicos de comunicación e redes e o emprego habitual de simuladores e equipos

informáticos.

▪ Competencia para aprender a aprender.

O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos e o estudio

de tarefas  de tipo industrial  permítelle  ao  alumno  familiarizarse  con novas formas de



formación cara a vida laboral e a resolver problemas domésticos de orixen mecánico ou

tecnolóxico, electricidade, fontanería, redes.

▪ Competencia sociais e cívicas.

Esta competencia, no que ten de habilidade para as relacións humanas e de coñecemento

da  sociedade,  pódese  adquirir  mediante  o  xeito  como  se  actúa  fronte  aos  problemas

tecnolóxicos. A expresión de ideas e razoamento, a análise de formulacións diferentes ás

propias,  a toma de decisións mediante o diálogo e a negociación,  a aceptación doutras

opinións, etc., son habilidades sociais que transcenden o emprego do método tecnolóxico e

o traballo en equipo e que son utilizadas en todos os ámbitos escolares, laborais e persoais. 

▪ Competencia na autonomía e iniciativa persoal.

Esta  competencia  adquírese  pola  posta  en  práctica  da  metodoloxía  intrínseca  desta

materia para abordar os problemas tecnolóxicos: exposición do problema, planificación do

proxecto, execución, avaliación, propostas de mellora...  Do mesmo xeito,  ese proceso

permite  desenvolver  determinadas  calidades  persoais  coma a  iniciativa,  a  superación

persoal, a perseveranza, a autonomía, a autocrítica, a autoestima.

▪ Competencia en conciencia e expresións culturais.

A referencia a obra construída, evolución das capacidades industrialis e de uso de materiais 

e o deseño de novos produtos inducen ó alumno a plantexar retos ambientais e de sentido 

estético mais alá do uso exclusivemente mecanicista ou utilitario.

5.3. Tecnoloxía Industrial 1º e 2º de Bacharelato.

▪ Competencia en comunicación lingüística.

Nesta materia o volume de novos termos, mesmo en varios idiomas, propios de cada

unha  das  áreas  industrias  aportan  unha  visión  completa  do  ámbito  tratado.

Acercarémonos á producción de tratamento dos materiais, ós procesos de producción

de enerxía e mesmo as novas formas de comunicación e tratamento da información. A

lectura  de  libros  específicos  e  a  visualización  de  contidos  audiovisuias  contribuirán

tamén a ampliara esta formación.

▪ Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía.

Mediante  o  uso  instrumental  das  ferramentas  matemáticas  (medición  e  cálculo  de

magnitudes,  uso  de  escalas,  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  resolución  de
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problemas...), permite que o alumno comprobe a aplicabilidade real dos coñecementos

matemáticos que lle serán útiles na formación posterior. Será habitual a confluencia de

contidos con áreas coma a matamática ( resolución de ecuaciones, gráficas variables

lóxicas)  e  coa  de  fíasica  (  resolución  de  problemas e  tratamento  de  unidades  de

medida). A descrición  de  procesos  e  o  detalle  e  descrición  de  útiles  e  materiais

colabora na súa formación en ciencias e actividades de laboratorio.

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

Esta competencia pódese adquirir nesta materia mediante o emprego das tecnoloxías

da  información  e  da  comunicación,  especialmente  respecto  da  localización,  do

procesamento, da elaboración, do almacenamento e da presentación da información.

Estes cursos será habitual a comunicación e intercambio de información con múltiples

sistemas, persoais e de dotación do propio centro.

▪ Competencia para aprender a aprender.

Será imprescindible en esta etapa o desenvolvento gradual cara a suficiencia formativa

en moitas das tarefas propostas polo que as pautas de aprendizaxe e autoformación

serán cada vez mais importantes. O alumnos disporá sempre na aula de equipos de

búsqueda  de  información  en  rede  e  de  maquetas  e  proptotipos  que  lle  axuden  a

ampliar e fixar conceptos, cada vez mais complexos.

▪ Competencia sociais e cívicas.

O coñecemento  de procesos  industrias  e  ambientais  permite  ó  alumno a  toma de

decisións con carácter xeral en moitos ámbitos da vida persoal e profesional A forma de

actuar frente a problemas de carácter  tecnolóxico tamén o preparará para entender

mellor a  formulación d eideas diferentes ás propias, a toma de decisións mediante o

diálogo e a negociación, a aceptación doutras opinións, etc. 

▪ Competencia na autonomía e iniciativa persoal.

Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía intrínseca desta

materia para abordar os problemas tecnolóxicos: exposición do problema, planificación

do proxecto, execución, avaliación, propostas de mellora.

• Competencia en conciencia e expresións culturais.

As ferramentas  específicas  da materia  como debuxo 3D,  emprego de  simuladores

gráficos, gráficas, seccións e esquema serán útiles para expresar mellor as ideas .

poderá comunicar a terceiros con fluidez ideas, en orixen de carácter técnico, pero de

utilidade xeral e de trascendencia social.



Tecnoloxías da información e da comunicación

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  desenvolven  un  papel

fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de

técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as

TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos

tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata

que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de

problemas  coas  TIC  conxúganse,  ademais  da  innovación,  elementos  como o  traballo  en

equipo  ou  o  carácter  emprendedor,  que  son  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 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.

 5.4.TICS en 4º ESO.

▪ Competencia en comunicación lingüística.

A informática  actual  é  basicamente  comunicación.  Na  redacción  de  contidos  e  na

difusión dos mesmos a parecerán oportunidades de mellorar as ferramentas linguísticas

do alumno.  Ademais en 4º  de ESo é unha oportunidade de ampliara as opción de

comunicación  mediante  novos  espazos  e  aplicacións,  especialmente  de  creación

propia..

▪ Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía.

O software e o hardware  teñen una importante compoñente científica e matemática.

Na elaboración de funcións de folla de cálculo ou programación en html  atopamos
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procedemntos propios da cultura cientíafica e do razonamento lóxico. A descrición de

equipos e procesos e o detalle e descrición de funcións e código colaboran na súa

formación en ciencias e matemáticas.

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

Propia  da  materia.  O alumno estará  permanentemente  en  contacto  cos  equipos  e

procesos informáticos no estudio da área.

▪ Competencia para aprender a aprender.

Será imprescindible en esta etapa o desenvolvento gradual cara a suficiencia formativa

en moitas das tarefas propostas polo que as pautas de aprendizaxe e autoformación

serán cada vez mais importantes. O alumnos traballará sempre con equipos Tic na

procura de información en rede.

▪ Competencia sociais e cívicas.

Será  de  gran  importancia  o  sentido  da  responsabilidade  no  achegamento  a

información en rede e  o  control  da  difución  de contidos en particular  que poidan

afectar a outras persoas.

Os criterios de seguridade e responsabilidade deberán a compañar o alumno sempre

na súa formación en Tics. Selección de contidos legais e adoitar as medidas que

permitan interactuar en rede con respecto os emais e plena seguridade.

▪ Competencia na autonomía e iniciativa persoal.

Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía intrínseca desta

materia  para  abordar  as  actividades  propostas,  traballando  con  distintos  medios  e

fontes de información.

▪ Competencia en conciencia e expresións culturais.

As ferramentas específicas da materia teñen moito de creativas, en particular a

creación de imaxen, video, son e páxinas web que poderán ser tan creativas coma

o alumno imaxine..  Ademais o intercambio de información é sinxelo e permite

difusión inmediata dos resultados dun traballlo.



5.5.   TICS en 1º E 2º de Bacharelato.

▪ Competencia en comunicación lingüística.

A área en este nivel  aporta  gran cantidade de elementos novos com a seguridade

informática  ou  a  programación  que  manexa  vocabulario  específico  e  emprego  de

diferentes idiomas, en particular o inglés.

▪ Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía.

Deseño de redes e programación son contidos novedosos que abrirán ó alumno a

novos códigos criterios na elaboración de información. Tratamento e almacenamento

de datos tamén aportarán valoracións interesantes sobre datos e ciencias do futuro

inmediato.

▪ Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

Propia da materia.  O  alumno estará permanentemente en contacto cos equipos e

procesos informáticos no estudio da área.

▪ Competencia para aprender a aprender.

Será imprescindible en esta etapa o desenvolvento gradual cara a suficiencia formativa

en moitas das tarefas propostas polo que as pautas de autoformación serán cada vez

mais importantes.  O alumnos disporá sempre na aula de equipos de búsqueda de

información e os contidos son de carácter ampplio e lle esixirá selección , filtrado e

aplicacións concretas de moita información, de maneira que lle axuden a ampliar e fixar

conceptos, cada vez mais complexos.

▪ Competencia sociais e cívicas.

O coñecemento  de informática  permite  tomar  posición  sobre  as  novas formas de

difusión de contidos.. A sociedade do futuro virá en boa parte en función de esta nova

forma  de  transmisión  da  información.  O  emprego  de  redes  informáticas  e  a

posibilidade de creación cada vez mais sinxela de novos contido abre un interesante

campo de reflexión e valoración coa alumnos. 

▪ Competencia na autonomía e iniciativa persoal.

Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía intrínseca desta

materia para abordar  as actividades propostas:  búsqueda de información, aplicación

individual e posta en común e valoración da posible difución dos contidos elaborados.
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▪ Competencia en conciencia e expresións culturais.

Os contidos realacionados coa exposición e difusión de contidos, en particular a este

nivel  da  programación  de  pequenas  aplicacións  permite  o  alumno  uha  marxen  de

creatividade e opinión moi importante. No relativo a búsqueda de contidos é importante

a  explicación  do  relativo  á  propiedade  intelectual  e  ós  valores  propios  dos  novos

espazos da web 2.0.

 5.6.  Robótica en 1º  de bacharelato.

▪ Competencia en comunicación lingüística.

 Desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado  adquira  e  utilice  adecuadamente

vocabulario  tecnolóxico,  elabore  informes  técnicos,  explique  conceptos  ou  elabore,

expoña e publique información

▪ Competencia matemática e básicas de ciencia e tecnoloxía. 

Principais  competencias  que  se  desenvolven  nesta  materia,  acádanse  calculando

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

contexto  do  proceso  de  resolución  técnica  de  problemas,  ou  construíndo  sistemas

robóticos e verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen

planificando  actividades  para  resolver  problemas  técnicos  complexos  e  realizando

proxectos

▪ Competencia  no tratamento da información e  competencia  dixital.  Desenvolverase

principalmente co emprego constante das TIC para a programación dos sistemas robóticos,

e para procurar e almacenar información ou para obter e presentar datos, e para simular

circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos.

▪ Competencia para aprender a aprender. 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que

tome  decisións  cun  certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia

aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os

resultados

▪ Competencia sociais e cívicas.

 Acadaranse procurando que o alumnado traballe en equipo,  interactúe con outras

persoas e grupos de forma democrática e respecte  a  diversidade e as normas,  e



tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os

cambios socioeconómicos e culturais que produce.

▪ Competencia na autonomía e iniciativa persoal. 

Conséguese  nesta  materia  a  través  do  deseño,  da  planificación  e  da  xestión  de

proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou

sistemas

▪ Competencia en conciencia e expresións culturais. 

Reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos nas distintas culturas e no

seu desenvolvemento e progreso

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Robótica, esta materia

ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender a evolución do

contorno  social  e  tecnolóxico  e  para  desenvolver  un  conxunto  de  competencias

relacionadas tanto co contexto profesional futuro como coa participación cidadá e co

desenvolvemento persoal.

6. 6. Descrición  dos obxectivos.Descrición  dos obxectivos.

6.1. Obxectivos xerais da ESO

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas

as capacidades que lles permitan:

a) 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.

b) 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.

c) 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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d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lengua galega e na

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no

estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) 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.

m) 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.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) 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.



o) 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.

6.2. Obxectivos xerais do bacharelato

Segundo o Decreto 86/2015 do 25 de Xuño, o bacharelato contribuirá a desenvolver no 

alumnado as capacidades que lle permitan:

a) 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.

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

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

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

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

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

persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás

persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias  parao

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

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

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación.

h) 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.
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i) Acceder aos coñecementos  científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) 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.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,  flexibilidade, iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

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

fontes de formación e enriquecemento cultural.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e

social, e impulsar condutas e hábitos saudables.

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.



7. Tecnoloxía de 2ºESO7. Tecnoloxía de 2ºESO

7.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

   Segundo da ESO e o primeiro curso no que aparece a tecnoloxía na ESO, polo tanto non hai

aprendizaxes   imprescindibles non adquiridas.

7.2 Plan de reforzo e recuperación

   Non fai falta por ser a primeira vez que aparece a tecnoloxía na ESO, no segundo curso.

7.3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
Clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ l

▪ B1.1.  Fases  do  pro-
xecto  tecnolóxico.  A
tecnoloxía  como  res-
posta ás necesidades
humanas.

▪ B1.2. Deseño de pro-
totipos  ou  maquetas
para  resolver  proble-
mas técnicos.

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

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que
dá solución a un problema técnico
sinxelo, mediante o proceso de re-
solución  de  problemas  tecnolóxi-
cos. 

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ o

▪ B1.3.  Planificación  e
construción de prototi-
pos ou maquetas me-
diante  o  uso  respon-
sable de materiais, fe-
rramentas  e  técnicas
axeitadas.

▪ B1.4.  Traballo  en
equipo.  Distribución
de tarefas e responsa-
bilidades.  Seguridade
no contorno de traba-
llo. 

▪ B1.5.  Documentación
técnica.  Normaliza-
ción.

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

▪ TEB1.2.1.  Elabora  a  documenta-
ción necesaria para a planificación
da construción do prototipo.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ TEB  1.2.2.  Constrúe  un  prototipo
que dá solución a un problema téc-
nico  sinxelo,  mediante  o  proceso
de resolución de problemas tecnol-
óxicos.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

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

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
Clave

▪ b

▪ f

▪ n

▪ B2.1.  Bosquexos,  es-
bozos,  vistas  e
perspectivas.  Cota-
ción  e  escalas.  Nor-
malización.

▪ B2.1.  Representar  obxectos  mediante  vistas  e
perspectivas aplicando criterios de normalización
e escalas. 

▪ TEB2.1.1.  Representa  mediante
vistas  e  perspectivas  obxectos  e
sistemas técnicos, mediante esbo-
zos e empregando criterios norma-
lizados de cotación e escala. 

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ n

B2.2.  Elementos  de
información de produ-
tos  tecnolóxicos:  es-
bozos e bosquexos. 

▪ B2.2.  Interpretar  esbozos e  bosquexos  sinxelos
como elementos de información de produtos tec-
nolóxicos.

▪ TEB2.2.1.  Interpreta  esbozos  e
bosquexos sinxelos como elemen-
tos de información de produtos tec-
nolóxicos.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ o

B2.3.  Documentación
técnica asociada a un
produto  tecnolóxico.
Aplicacións  informáti-
cas de deseño asisti-
do  por  computador  e
de simulación.

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

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos
relacionados  cun prototipo  sinxelo
empregando software específico de
apoio.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

▪ b

▪ f

▪ h

▪ o

B3.1. Materiais utiliza-
dos na construción de
obxectos  tecnolóxico-
s.B3.2.  Propiedades
dos  materiais  técni-
cos.

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utili-
zados na construción de obxectos tecnolóxicos.

▪ TEB3.1.1. Describe as característi-
cas  propias  dos  materiais  de  uso
técnico.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de mate-
riais  con  que  están  fabricados
obxectos técnicos cotiás.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ m

B3.3. Técnicas de tra-
ballo  cos  materiais
para a fabricación dos
obxectos técnicos. Fe-
rramentas do taller.

B3.4.  Normas  de  se-
guridade  e  saúde  no
taller.

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencio-
nais asociando a documentación técnica ao pro-
ceso de produción dun obxecto, respectando as
súas características e empregando técnicas e fe-
rramentas adecuadas,  con especial  atención ás
normas de seguridade e saúde.

▪ TEB3.2.1. Identifica e manipula con
seguridade as ferramentas do taller
en  operacións  básicas  de  confor-
mación dos materiais de uso técni-
co.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSC

▪ TEB3.2.2.  Elabora un plan de tra-
ballo  no  taller  con  especial  aten-
ción  ás  normas  de  seguridade  e
saúde.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

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

▪ b

▪ f

▪ h

▪ o

▪ B4.1.  Estruturas:  ele-
mentos,  tipos  e  fun-
cións.

▪ B4.2.  Esforzos  bási-
cos aos que están so-
metidas as estruturas.

▪ B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que es-
tán sometidas as estruturas, experimentando en
prototipos.

▪ TEB4.1.1. Describe audiovisual  ou
dixital,  as  características  propias
que configuran os tipos de estrutu-
ras, apoiándose en información es-
crita.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ TEB4.1.2. Identifica os esforzos ca-
racterísticos  e  a  súa  transmisión
nos  elementos  que  configuran  a
estrutura.

▪ CMC-
CT

▪ CAA



Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
Clave

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ o

▪ B4.3.  Mecanismos de
transmisión e transfor-
mación  do  movemen-
to en máquinas e sis-
temas. 

▪ B4.4.  Relación  de
transmisión.

▪ B4.5.  Simuladores  de
sistemas mecánicos.

▪ B4.2. Identificar operadores mecánicos de trans-
formación e transmisión de movementos en má-
quinas e sistemas e empregalos para deseñar e
montar sistemas mecánicos.

▪ TEB4.2.1.  Describe,  mediante  in-
formación  escrita  e  gráfica,  como
transforman e transmiten o move-
mento distintos mecanismos.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ TEB4.2.2.  Calcula  a  relación  de
transmisión  de elementos mecáni-
cos como as poleas e as engrena-
xes.

▪ CMC-
CT

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

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ TEB4.2.4. Simula mediante softwa-
re específico e  mediante simbolo-
xía  normalizada  sistemas mecáni-
cos.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ TEB4.2.5.  Deseña  e  monta  siste-
mas mecánicos que cumpran unha
función determinada.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B4.6. Circuítos eléctri-
cos: compoñentes bá-
sicos,  funcionamento
e simboloxía.

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

▪ TEB4.3.1.  Deseña e monta circuí-
tos eléctricos básicos empregando
lámpadas,  zumbadores,  motores,
baterías e conectores.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctri-
cos básicos, utilizando software es-
pecífico e simboloxía adecuada, e
experimenta cos elementos que o
configuran.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación

▪ f ▪ B5.1.  Elementos  dun
equipamento  informá-
tico.

▪ B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipa-
mento informático.

▪ TEB5.1.1.  Identifica as partes dun
computador.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ o

▪ B5.2.  Deseño,  elabo-
ración e comunicación
de proxectos técnicos
coas  tecnoloxías  da
información  e  da  co-
municación.

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

▪ TEB5.2.1. Manexa programas e so-
ftware básicos.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ TEB5.2.2.  Utiliza  adecuadamente
equipamentos informáticos e dispo-
sitivos electrónicos.

▪ CMC-
CT

▪ CD
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
Clave

▪ TEB5.2.3.  Elabora,  presenta  e  di-
funde  proxectos  técnicos  sinxelos
con equipamentos informáticos.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ n

▪ B5.3.  Programación
de  aplicacións  infor-
máticas.  Estrutura  e
elementos  básicos
dun  programa  infor-
mático.

▪ B5.3.  Deseñar  e  elaborar  unha  aplicación  me-
diante un contorno de programación gráfico, utili-
zando o proceso de resolución de problemas tec-
nolóxicos.

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplica-
cións informáticas sinxelas median-
te  un  contorno  de  programación
gráfico.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

7.4 Temporalización e ponderación de contidos do curso de Tecnoloxía 2ºESO

A programación organízase en 10 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas Estándar aprendizaxe Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1. A  e o proceso de resolución 
de problemas tecnolóxicos.

TEB1.1.1

TEB 5.2.3
10% 3,3%

Unidade 2: Expresión e comunicación 
técnica.

TEB2.1.1
TEB2.2.1
TEB2.3.1

35% 11,66%

Unidade 3. Estruturas. TEB4.1.1
TEB4.2.1

30% 10%

Unidade 4. Mecanismos de transmisión 
de movemento lineal TEB4.2.1

TEB4.2.2
TEB4.2.3

TEB 4.2.5

25% 8,3%

2ª

Unidade 5 Mecanismos de transmisión 
de movemento circular e transformación
do movemento

TEB4.2.1
TEB4.2.2
TEB4.2.3
TEB 4.2.

35% 11,66%

Unidade 6.Circuitos eléctricos: 
compoñentes básicos, funcionamento e 
simboloxía.  

TEB 4.3.1
50% 16,66%

Unidade 7 Simulación de circuitos TEB4.3.2. 15% 5%



eléctricos

3ª

Unidade 8. Materiais de uso técnico: 
Madeira e Metais. 

TEB3.1.1
TEB3.2.1 35% 13,33%

Unidade 9. Hardware e software TEB5.2.1
TEB 5.2.2
TEB 5.2.3

30% 10%

Unidade10. Programación con Scratch.1

TEB 5.2.3
TEB5.3.1

35% 13,33%

Esta temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo do curso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a cada 

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función 

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

Na situación actual de pandemia que estamos a vivir non se contempla a realización de 

proxectos tecnolóxicos, pois é inviable. De mellorar as condicións e ser posible a súa 

realización, modificarase e incluiranse na programación.

7.5. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

1 Programación con Scratch: esta unidade será tratada ao longo de todo o curso.
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que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

7.5.1. Procedementos e  intrumentos  de avaliación

A avaliación será individualizada, continua e terá carácter formativo e orientador. Terá como 

referente as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación 

serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas

como a consecución dos obxectivos. O alumno/a coñecerá o sistema de cualificación e avaliación

e contidos mínimos esixibles dende o inicio do curso.

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis  das  produccións  dos  alumnos:

proxectos, memorias, simulacións circuitos,

boletíns  exercicios,  actividades  entregadas

na aula virtual

Rúbricas, lista de cotexo

Probas  escritas  ou  realizadas a  través do

aula virtual

Cuestións teóricas e resolución exercicios



7.5.2. Criterios  sobre a avaliación ,a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas

70% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 3 sobre 10

Produtos derivados do seu
traballos

30% • Produtos derivados do seu traballo cos equipos 

informáticos (A nota mínima para facer media e 

obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10. Todos 

os traballos deberán ser entregados en tempo e 

forma. De non entregarse a tempo a nota máxima 

será de 5 ).

• Miniprobas realizadas ao longo dun tema a través do 

aula virtual (A nota mínima para facer media e obter 

unha cualificación positiva é 4 sobre 10)

• Neste apartado tamén se terá en conta que o 

alumn@ entregue en tempo e forma, suba ao aula 

virtual, as actividades indicadas polo profesor/a

As probas obxectivas poderan ser escritas ou realizarse algunha tarefa de tipo proba na aula

virtual .

En canto as probas escritas teránse en conta os seguintes criterios:

• Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0.

• En todos os  exercicios  que  impliquen un desenvolvemento  matemático  terase  que

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0.

• Nos  problemas  ou  resultados  deberán  ir  acompañados,  cando  proceda,  das  súas

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0.1.

• Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto.
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   IMPORTANTE: Os  alumnos/as que  no  poidan  acudir  a  un  exame  deberán  traer

XUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o

transmita  ó   profesor/ra.  No  caso  contrario,  non  se  repite  o  exame  e  a  nota  será

INSUFICIENTE (1).

     Se un alumno/a e sorprendido copiando no exame suspenderá dito exame e a

avaliación.  Terá  que  agardar  a  recuperación  final  de  xuño  para  poder  recuperar  o

correspodente trimestre.

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de setembro Será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.



8.8.Tecnoloxía 3ºESOTecnoloxía 3ºESO

8.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Para unha correcta análise das aprendizaxes non adquiridas no curso 2019/2020 partimos

dos  informes  individualizados,  para  facilitar  o  labor  nas  primeiras  semanas  de  curso.  O

obxectivo e reforzar os elementos curriculares esenciais e competencias imprescindibles do

curso anterior. 

No curso escolar 2019/2020 as aprendizaxes non adquiridas son:

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

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

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións 

básicas de conformación dos materiais de uso técnico.

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.

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

programación gráfico.

Se  houbera  alumnado  de  nova  incorporación  ao  centro,  os  seus  expedientes  virán

acompañados dos informes individualizados. Serán, estes informes, analizados desde a súa

chegada ao centro, e diseñarase o plan específico de reforzo en función dos coñecementos

imprescindibles non acadados no seu centro do ano anterior, e a súa situación emocional.

8.2 Plan de reforzo e recuperación

Partindo  dos  informe  individualizados  o  plan  reforzará  as  competencias  e  aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior, que xa foron precisados no punto anterior, para garantir a

continuidade  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  O  coñecemento  personalizado  do
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alumnado e da súa situación emocional levará a facer axustes curriculares durante o primeiro

trimestre do curso 2020/2021, para darlle continuidade ao longo do curso.

Para todos os alumnos e alumnas vanse propoñer unhas tarefas globalizadas que requiran a

posta en práctica das seguintes competencias clave, unha vez rematada a avaliación inicial:

• 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). 

8.3. Medidas metodolóxicas e organizativas do plan de reforzo.

Durante a primeira semana do curso faranse as seguintes tarefas:

• Análise dos informes do curso anterior.

• Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 asi

como  a  súa  correspondencia  coa  falta  de  desenvolvemento  das  correspondentes

competencias clave.

• Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar

as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.

As  conclusións  da  avaliación  inicial  determinarán  os  axustes  curriculares  necesarios  nas

primeiras semanas de curso. En función da evolución da pandemia ao longo do curso iranse

modificando eses axustes segundo a situación sanitaria. 

Despois da primeira semana do curso, e de ter feita a parte da avaliación inicial que ten que

ver co coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional, o profesor da

materia dará comezo ao plan de reforzo.

Dentro do curso na aula virtual do centro para terceiro da ESO crearanse as tarefas, ademáis

de apuntamentos, vídeos e calquera recurso necesario que o profesor@ considere oportuno



para o seguimento da materia. O alumnado iniciarase nelas na segunda semana de comezo

do curso, de xeito que o profesorado poida plantexar as tarefas adecuadas por ter feito a

avaliación inicial na súa totalidade.

O profesorado poderá facer un seguimento continuo do traballo do alumnado a través da aula

virtual,  así  como  unha  avaliación  dos  resultados.  A  avaliación  farase  polos  traballos

desenvolvidos e entregados na aula virtual.  O plan de reforzo rematará cunha tarefa tipo

proba que sirva de repaso e consolidación.

O plan de reforzo terá como finalidade o aliñamento das tarefas cos estándares propios de

terceiro  da  ESO,  e  cunha  vocación  interdisciplinar  traballando  todas as  competencias  ao

tempo.  Prolongarase  o  plan  de  reforzo  ao  longo  do  curso  ata  ter  conseguido  o  pleno

desenvolvemento das competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,  e o

seu aliñamento co curso actual. 

8.4. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ l

▪ o

▪ B1.1. Fases do proxec-
to tecnolóxico. A tecno-
loxía como resposta ás
necesidades humanas.

▪ B1.2. Deseño de proto-
tipos ou maquetas para
resolver problemas téc-
nicos.

▪ B1.1.  Identificar  e  describir
as etapas necesarias para a
creación dun produto tecnol-
óxico  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.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Planificación  e
construción  de  prototi-
pos  ou  maquetas  me-
diante o uso responsa-
ble  de  materiais,  ferra-
mentas e técnicas axei-
tadas.

▪ B1.4.  Traballo  en equi-

▪ B1.2. Realizar as operacións
técnicas  previstas  nun  plan
de  traballo  utilizando  os  re-
cursos materiais e organizati-
vos  con  criterios  de  econo-
mía,  seguridade  e  respecto
polo  ambiente,  e  valorando
as condicións do contorno de

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

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un ▪ CMC-
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ g

▪ h

▪ m

▪ o

po. Distribución de tare-
fas  e  responsabilida-
des. Seguridade no ám-
bito de traballo.

▪ B1.5.  Documentación
técnica.  Normalización.
Utilización  das  tecnolo-
xías  da  información  e
da comunicación.

traballo. problema técnico, mediante o proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos.

CT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TEB1.2.3.  Traballa  en  equipo  de  xeito  responsable  e
respectuoso.

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

▪ b

▪ e

▪ f

▪ n

▪ B2.1.  Elementos  de in-
formación  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  ele-
mentos de información de produtos tecnolóxicos.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ o

B2.2.  Documentación
técnica  asociada  a  un
produto  tecnolóxico.
Aplicacións informáticas
de  deseño  gráfico  por
computador  ou  de  si-
mulación. 

▪ B2.2. Explicar, mediante do-
cumentación  técnica,  as  fa-
ses dun produto desde o seu
deseño ata a súa comerciali-
zación.

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

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ o

▪ B3.1.  Materiais  utiliza-
dos  na  construción  de
obxectos tecnolóxicos. 

▪ B3.2.  Propiedades  dos
materiais  técnicos:  téc-
nicas de identificación.

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

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos mate-
riais de uso técnico, comparando as súas propiedades.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das pro-
piedades mecánicas dos materiais de uso técnico.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CAA

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

▪ b

▪ f

▪ h

▪ o

▪ B4.1.  Efectos  da  co-
rrente  eléctrica.  Lei  de
Joule.

▪ B4.1.  Relacionar  os  efectos
da enerxía eléctrica e a súa
capacidade  de  conversión
noutras manifestacións ener-
xéticas.

▪ TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléc-
trica e a súa conversión. 

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ b

▪ f

B4.2.  Circuíto  eléctrico:
magnitudes  eléctricas,
elementos,  funciona-
mento e simboloxía. Lei
de Ohm.

B4.3.  Instrumentos  de

▪ B4.2.  Experimentar  con  ins-
trumentos de medida e obter
as magnitudes eléctricas bá-
sicas. 

▪ TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñe-
cer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en ▪ CMC-



Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

medida das magnitudes
eléctricas básicas.

circuítos eléctricos sinxelos. CT

▪ b

▪ f

▪ g

▪ B4.4.  Deseño,  simula-
ción  e  montaxe  de cir-
cuítos eléctricos e elec-
trónicos básicos.

▪ B4.3. Deseñar e simular  cir-
cuítos  con  simboloxía  ade-
cuada e montar circuítos con
operadores elementais. 

▪ TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electró-
nicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, dío-
dos  LED,  transistores,  motores,  baterías,  conectores,
condensadores e resistencias. 

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizan-
do software específico e simboloxía adecuada, e experi-
menta cos elementos que o configuran.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B4.5. Sistemas de con-
trol  por  computador.
Elementos  básicos  de
programación.

▪ B4.4. Deseñar, montar e pro-
gramar un sistema sinxelo de
control.

▪ TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestio-
ne o funcionamento dun sistema de control.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación

▪ f ▪ B5.1.  Elementos  dun
equipamento  informáti-
co.

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

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é ca-
paz de substituír e montar pezas clave.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ m

▪ B5.2.  Ferramentas  e
aplicacións  básicas
para  a procura,  a des-
carga, o intercambio e a
publicación  de  informa-
ción.

▪ B5.3. Medidas de segu-
ridade no uso dos siste-
mas de intercambio  de
información.

▪ B5.2. Utilizar de forma segu-
ra  sistemas  de  intercambio
de información.

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

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

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

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ o

▪ B5.4.  Deseño,  elabora-
ción e comunicación de
proxectos técnicos coas
tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación.

▪ B5.3. Utilizar un equipamen-
to informático para elaborar e
comunicar  proxectos  técni-
cos.

▪ TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software bási-
cos.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ TEB5.3.2.  Utiliza  adecuadamente  equipamentos  infor-
máticos e dispositivos electrónicos. 

▪ CMC-
CT

▪ CD
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ CAA

▪ TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técni-
cos con equipamentos informáticos.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

8.5.Temporalización e ponderación de contidos do curso de Tecnoloxía 3ºESO

A programación organízase en 9 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas Estándar aprendizaxe Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1.Sistemas informáticos. 
Scratch

TEB5.1.1.

TEB5.2.1.

TEB5.2.2.

TEB5.3.1.

30% 9%

Unidade 2.Materiais de uso técnico: 
madeira e metais

TEB3.1.1.

TEB3.1.2.

TEB3.2.1

30% 9%

Unidade 3 Materiais de uso técnico. 
Propiedades e clasificación. Plásticos e 
materiais de construción.

TEB3.1.1
TEB3.1.2

30% 9%

Unidade 4 Proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos. Descrición de 
obxectos técnicos.

TEB 1.1.1
TEB1.2.1.
TEB1.2.2
TEB1.2.3

10% 3%

2ª

Unidade 5 Expresión e comunicación 
técnica. 

TEB2.1.1
TEB2.2.1. 

20% 8%

Unidade 6. Máquinas e sistemas: 
electricidade.

TEB4.1.1
TEB4.2.1
TEB4.2.2
TEB4.3.2

40% 16%

Unidade 7 . Máquinas e sistemas: 
electrónica 

TEB 4.3.1
TEB 4.3.2

40% 16%



3ª

Unidade 8 Máquinas e sistemas: 
sistemas de control

TEB 4.4.1 30% 9%

Unidade 9. Tecnoloxías da información e 
da comunicación.

TEB 5.1.1
TEB 5.2.1 
TEB 5.2.2
TEB 5.3.1
TEB 5.3.2
TEB5.3.3 

70% 21%

Para a temporalización das unidades tense en conta o plan de reforzo (unidades 1 e 2).

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do 

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo do curso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a cada 

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función 

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

Na situación actual de pandemia que estamos a vivir non se contempla a realización de 

proxectos, pois é inviable. De mellorar as condicións e ser posible a súa realización, 

modificarase e incluiranse na programación.

8.6. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou
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formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

8.6.1. Procedementos e intrumentos de avaliación

A avaliación será individualizada, continua e terá carácter formativo e orientador. Terá como 

referente as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación 

serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas

como a consecución dos obxectivos. O alumno/a coñecerá o sistema de cualificación e avaliación

e contidos mínimos esixibles dende o inicio do curso.

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis  das  produccións  dos  alumnos:

proxectos, memorias, simulacións circuitos,

boletíns  exercicios,  actividades  entregadas

na aula virtual

Rúbricas, lista de cotexo

Probas  escritas  ou  realizadas a  través do

aula virtual

Cuestións teóricas e resolución exercicios



8.6.2. Criterios  sobre a avaliación, a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas

70% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 3 sobre 10

Produtos derivados do seu
traballos

30% • Produtos derivados do seu traballo cos equipos 

informáticos (A nota mínima para facer media e 

obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10. Todos 

os traballos deberán ser entregados en tempo e 

forma. De non entregarse a tempo a nota máxima 

será de 5 ).

• Miniprobas realizadas ao longo dun tema a través do 

aula virtual (A nota mínima para facer media e obter 

unha cualificación positiva é 4 sobre 10)

• Neste apartado tamén se terá en conta que o 

alumn@ entregue en tempo e forma, suba ao aula 

virtual, as actividades indicadas polo profesor/a

As probas obxectivas poderan ser escritas ou realizarse algunha tarefa de tipo proba na aula

virtual .

En canto as probas escritas teránse en conta os seguintes criterios:

• Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0.

• En todos os  exercicios  que  impliquen un desenvolvemento  matemático  terase  que

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0.

• Nos  problemas  ou  resultados  deberán  ir  acompañados,  cando  proceda,  das  súas

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0.1.

• Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto.
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   IMPORTANTE: Os  alumnos/as que  no  poidan  acudir  a  un  exame  deberán  traer

XUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o

transmita  ó   profesor/ra.  No  caso  contrario,  non  se  repite  o  exame  e  a  nota  será

INSUFICIENTE (1).

     Se un alumno/a e sorprendido copiando no exame suspenderá dito exame e a

avaliación.  Terá  que  agardar  a  recuperación  final  de  xuño  para  poder  recuperar  o

correspodente trimestre.

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e

estará constituída por un exame cun contido que estará directamente relacionado cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados parciais de cada trimestre. Terá que obter nesta proba ó menos un 5 para

superar a materia.



9. Tecnoloxía 4ºESO9. Tecnoloxía 4ºESO

9.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Para unha correcta análise das aprendizaxes non adquiridas no curso 2019/2020 partimos

dos  informes  individualizados,  para  facilitar  o  labor  nas  primeiras  semanas  de  curso.  O

obxectivo e reforzar os elementos curriculares esenciais e competencias imprescindibles do

curso anterior. 

No curso escolar 2019/2020 as aprendizaxes non adquiridas son:

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

resolución de problemas tecnolóxicos.

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

prototipo.

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o proceso 

de resolución de problemas tecnolóxicos.

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.

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

control.

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

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

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

Se  houbera  alumnado  de  nova  incorporación  ao  centro,  os  seus  expedientes  virán

acompañados dos informes individualizados. Serán, estes informes, analizados desde a súa

chegada ao centro, e diseñarase o plan específico de reforzo en función dos coñecementos

imprescindibles non acadados no seu centro do ano anterior, e a súa situación emocional.

9.2 Plan de reforzo e recuperación

Partindo  dos  informe  individualizados  o  plan  reforzará  as  competencias  e  aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior, que xa foron precisados no punto anterior, para garantir a

continuidade  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  O  coñecemento  personalizado  do
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alumnado e da súa situación emocional levará a facer axustes curriculares durante o primeiro

trimestre do curso 2020/2021, para darlle continuidade ao longo do curso.

Para todos os alumnos e alumnas vanse propoñer unhas tarefas globalizadas que requiran a

posta en práctica das seguintes competencias clave, unha vez rematada a avaliación inicial:

• 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). 

9.3. Medidas metodolóxicas e organizativas do plan de reforzo.

Durante a primeira semana do curso faranse as seguintes tarefas:

• Análise dos informes do curso anterior.

• Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 asi

como  a  súa  correspondencia  coa  falta  de  desenvolvemento  das  correspondentes

competencias clave.

• Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar

as decisións profesionais de actuación por parte do profesorado.

As  conclusións  da  avaliación  inicial  determinarán  os  axustes  curriculares  necesarios  nas

primeiras semanas de curso. En función da evolución da pandemia ao longo do curso iranse

modificando eses axustes segundo a situación sanitaria. 

Despois da primeira semana do curso, e de ter feita a parte da avaliación inicial que ten que

ver co coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional, o profesor da

materia dará comezo ao plan de reforzo.

A través  do  plan  de  reforzo,  para  o  desenvolvemento  das  competencias  clave  de  xeito

integral, empregaranse tarefas baseadas na aprendizaxe cooperativa que favorezan tamén a



autoaprendizaxe, cun enfoque competencial con propostas metodolóxicas activas axustadas

as  necesidades  do  alumnado.  O  uso  das  TIC  como  recurso  didáctico  coa  finalidade  de

elaborar e compartir os resultados.

Estas tarefas implicarán:

• Autoaprendizaxe

• Uso das TIC para crear e compartir cun enfoque competencial.

• Potenciar o espíritu crítico e creativo

Dentro do curso na aula virtual do centro para cuarto da ESO crearanse as tarefas, ademáis

de apuntamentos, vídeos e calquera recurso necesario que o profesor@ considere oportuno

para o seguimento da materia. O alumnado iniciarase nelas na segunda semana de comezo

do curso, de xeito que o profesorado poida plantexar as tarefas adecuadas por ter feito a

avaliación inicial na súa totalidade.

O profesorado poderá facer un seguimento continuo do traballo do alumnado a través da aula

virtual,  así  como  unha  avaliación  dos  resultados.  A  avaliación  farase  polos  traballos

desenvolvidos e entregados na aula virtual.  O plan de reforzo rematará cunha tarefa tipo

proba que sirva de repaso e consolidación.

O plan de reforzo terá como finalidade o aliñamento das tarefas cos estándares propios de

cuarto  da  ESO,  e  cunha  vocación  interdisciplinar  traballando  todas  as  competencias  ao

tempo.  Prolongarase  o  plan  de  reforzo  ao  longo  do  curso  ata  ter  conseguido  o  pleno

desenvolvemento das competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,  e o

seu aliñamento co curso actual. 

9.4. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación

▪ e

▪ h

▪ o

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

▪ B1.1. Analizar os elementos e os sis-
temas que configuran a comunicación
con fíos e sen eles.

▪ TEB1.1.1. Describe os elementos e
os  sistemas fundamentais  que se
utilizan na comunicación con fíos e
sen eles.

▪ CCL

▪ CMCCT 

▪ CD
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ B1.2. Tipoloxía de redes. ▪ TEB1.1.2.  Describe  as  formas  de
conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CD

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ o

▪ B1.3. Publicación e intercambio
de información en medios dixi-
tais.

▪ B1.2. Acceder a servizos de intercam-
bio e publicación de información dixi-
tal con criterios de seguridade e uso
responsable.

▪ TEB1.2.1.  Localiza,  intercambia  e
publica información a través de in-
ternet empregando servizos de lo-
calización,  comunicación  intergru-
pal  e  xestores  de  transmisión  de
son, imaxe e datos.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TEB1.2.2.  Coñece as medidas  de
seguridade aplicables a cada situa-
ción de risco.

▪ CD

▪ CSC

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.4.  Conceptos  básicos  e in-
trodución  ás linguaxes  de pro-
gramación.

▪ B1.3.  Elaborar  programas  informáti-
cos sinxelos.

▪ TEB1.3.1.  Desenvolve  un  progra-
ma informático sinxelo para resol-
ver problemas, utilizando unha lin-
guaxe de programación.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CD

▪ b

▪ e

▪ f

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

▪ B1.4. Utilizar equipamentos informáti-
cos.

▪ TEB1.4.1.  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

▪ f

▪ g

▪ B2.1.  Instalacións  característi-
cas: eléctrica, de auga sanitaria
e de saneamento.

▪ B2.2. Outras instalacións: cale-
facción,  gas,  aire  acondiciona-
do e domótica.

▪ B2.1.  Describir  os  elementos  que
compoñen  as  instalacións  dunha  vi-
venda e as normas que regulan o seu
deseño e a súa utilización. 

▪ TEB2.1.1.  Diferencia  as  instala-
cións típicas nunha vivenda.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ TEB2.1.2.  Describe  os  elementos
que  compoñen  as  instalacións
dunha vivenda.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B2.3.  Normativa,  simboloxía,
análise  e  montaxe  de  instala-
cións básicas.

▪ B2.4.  Aforro  enerxético  nunha
vivenda. Arquitectura bioclimáti-
ca.

▪ B2.2. Realizar deseños sinxelos em-
pregando a simboloxía axeitada.

▪ TEB2.2.1. Interpreta e manexa sim-
boloxía  de  instalacións  eléctricas,
calefacción,  subministración  de
auga  e  saneamento,  aire  acondi-
cionado e gas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ TEB2.2.2.  Deseña  con  axuda  de
software  unha  instalacións  para
unha vivenda tipo con criterios de
eficiencia enerxética. 

✔ CMCC

✔ CD

✔ CSC

✔ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ f

▪ m

▪ B2.3.  Normativa,  simboloxía,
análise  e  montaxe  de  instala-
cións básicas.

▪ B2.4.  Aforro  enerxético  nunha
vivenda. Arquitectura bioclimáti-
ca.

▪ B2.3.  Experimentar  coa  montaxe  de
circuítos básicos e valorar  as condi-
cións que contribúen ao aforro ener-
xético.

▪ TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxe-
los e experimenta e analiza o seu
funcionamento.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ a ▪ B2.4.  Aforro  enerxético  nunha
vivenda. Arquitectura bioclimáti-

▪ B2.4. Avaliar a contribución da arqui-
tectura da vivenda, das súas instala-

▪ TEB2.4.1.  Propón medidas  de  re-
dución  do  consumo  enerxético

▪ CAA



Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ g

▪ h

▪ m

ca. cións e dos hábitos de consumo ao
aforro enerxético.

dunha vivenda. ▪ CSC 

▪ CSIEE

Bloque 3. Electrónica

▪ f

▪ g

▪ h

▪ o

▪ B3.1. Electrónica analóxica.

▪ B3.2. Compoñentes básicos.

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

▪ B3.1. Analizar e describir o funciona-
mento  e  a  aplicación  dun  circuíto
electrónico  e  os  seus  compoñentes
elementais.

▪ TEB3.1.1. Describe o funcionamen-
to dun circuíto electrónico formado
por compoñentes elementais.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ TEB3.1.2.  Explica  as  característi-
cas e as funcións de compoñentes
básicos: resistor, condensador, dío-
do e transistor.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

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

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

▪ B3.2. Empregar simuladores que faci-
liten o deseño e permitan a práctica
coa simboloxía normalizada.

▪ TEB3.2.1.  Emprega  simuladores
para o deseño e a análise de cir-
cuítos analóxicos básicos, utilizan-
do simboloxía axeitada.

▪ CD

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ f

▪ g

▪ B3.5. Montaxe de circuítos sin-
xelos.

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

▪ TEB3.3.1.  Realiza  a  montaxe  de
circuítos electrónicos básicos dese-
ñados previamente. 

▪ CMCCT

▪ f

▪ g

▪ B3.6. Electrónica dixital.

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

▪ B3.4. Realizar operacións lóxicas em-
pregando a álxebra de Boole na reso-
lución de problemas tecnolóxicos sin-
xelos.

▪ TEB3.4.1. Realiza operacións lóxi-
cas  empregando  a  álxebra  de
Boole.

▪ CMCCT

▪ TEB3.4.2.  Relaciona  formulacións
lóxicas con procesos técnicos.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CAA

▪ f

▪ g

▪ B3.8. Portas lóxicas. ▪ B3.5. Resolver  mediante portas lóxi-
cas problemas tecnolóxicos sinxelos.

▪ TEB3.5.1. Resolve mediante portas
lóxicas problemas tecnolóxicos sin-
xelos.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CAA

Bloque 4. Control e robótica

▪ f

▪ g

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

▪ B4.1. Analizar sistemas automáticos e
describir os seus compoñentes

▪ TEB4.1.1.  Describe os compoñen-
tes dos sistemas automáticos.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ TEB4.1.2. Analiza o funcionamento
de  automatismos  en  dispositivos
técnicos  habituais,  diferenciando
entre lazo aberto e pechado.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ g

▪ B4.2. Deseño e construción de
robots. 

▪ B4.3. Graos de liberdade.

▪ B4.4. Características técnicas.

▪ B4.2. Montar automatismos sinxelos. ▪ TEB4.2.1. Representa e monta au-
tomatismos sinxelos.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ e ▪ B4.5. O computador como ele- ▪ B4.3. Desenvolver un programa para ▪ TEB4.3.1.  Desenvolve  un  progra- ▪ CMCCT
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ g mento de programación e con-
trol.

▪ B4.6.  Linguaxes  básicas  de
programación.

▪ B4.7.  Aplicación  de  tarxetas
controladoras  na  experimenta-
ción con prototipos deseñados.

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

ma para controlar un sistema auto-
mático ou un robot que funcione de
forma autónoma en función da rea-
limentación  que  recibe  do  con-
torno.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 5. Neumática e hidráulica

▪ f

▪ h

▪ o

▪ B5.1.  Análise  de  sistemas  hi-
dráulicos e pneumáticos.

▪ B5.2. Compoñentes.

▪ B5.1.  Coñecer  as  principais  aplica-
cións  das  tecnoloxías  hidráulica  e
pneumática.

▪ TEB5.1.1.  Describe  as  principais
aplicacións das tecnoloxías hidráu-
lica e pneumática.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ o

▪ B5.3. Principios físicos de fun-
cionamento.

▪ B5.2. Identificar e describir as carac-
terísticas  e  o  funcionamento  deste
tipo de sistemas.

▪ TEB5.2.1.  Identifica  e describe  as
características  e  o  funcionamento
deste tipo de sistemas.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f ▪ B5.4. Simboloxía. ▪ B5.3. Coñecer e manexar con soltura
a  simboloxía  necesaria  para  repre-
sentar circuítos.

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ e

▪ g

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

▪ B5.6. Aplicación en sistemas in-
dustriais.

▪ B5.4.  Experimentar  con  dispositivos
pneumáticos ou simuladores informá-
ticos.

▪ TEB5.4.1. Realiza montaxes de cir-
cuítos sinxelos pneumáticos ou hi-
dráulicos  con  compoñentes  reais
ou mediante simulación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade

▪ g

▪ m

▪ B6.1.  O  desenvolvemento  tec-
nolóxico ao longo da historia.

▪ B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxi-
ca ao longo da historia. 

▪ TEB6.1.1.  Identifica  os  cambios
tecnolóxicos máis importantes que
se produciron ao longo da historia
da humanidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ CSC

▪ l

▪ n

▪ B6.2.  Análise  da  evolución  de
obxectos  técnicos  e  tecnolóxi-
cos. Importancia da normaliza-
ción nos produtos industriais.

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

▪ TEB6.2.1.  Analiza  obxectos  técni-
cos e a súa relación co contorno,
interpretando a súa función históri-
ca e a evolución tecnolóxica.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ CCEC

▪ a

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B6.3. Aproveitamento de mate-
rias primas e recursos naturais.

▪ B6.4.  Adquisición  de  hábitos
que  potencien  o  desenvolve-
mento sustentable.

▪ B6.3. Valorar a repercusión da tecno-
loxía no día a día.

▪ TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor
fronte ao desenvolvemento tecnol-
óxico a partir da análise de obxec-
tos, relacionado inventos e descu-
bertas co contexto en que se des-
envolven.

▪ CCL 

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CCEC

▪ TEB6.3.2.  Interpreta  as  modifica-
cións  tecnolóxicas,  económicas  e
sociais  en  cada período histórico,
axudándose de documentación es-
crita e dixital.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA



Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ CSC

▪ CCE

9.5. Temporalización e ponderación de contidos do curso de Tecnoloxía 4ºESO

A programación organízase en 9 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas Estándar aprendizaxe Peso trimestre Peso curso

1ª Unidade1. Proceso tecnolóxico. Difusión
contidos

TEB1.1.1.

TEB1.2.1.

TEB1.2.2. 

TEB1.2.3.

TEB4.4.1. 

TEB5.3.1.

TEB5.3.2.

TEB5.3.3.

10% 3,5

Unidade2. Tecnoloxía e sociedade

TEB 6.1.1
TEB 6.2.1
TEB 6.3.1
TEB 6.3.2

15% 5,25%

Unidade 3.Electrónica analóxica

TEB 3.1.1
TEB 3.1.2
TEB 3.2.1
TEB 3.3.1

50% 17,5%

Unidade 4. Instalacións en 
vivendas:Instalación eléctrica

TEB 2.1.1
TEB 2.1.2
TEB 2.2.1
TEB 2.4.1
TEB 2.3.1

25% 8,75%

2ª

Unidade 5. Instalacións en vivendas: de 
auga sanitaria e de saneamento, 
calefacción, gas, aire acondicionado e 
domótica

TEB 2.1.1
TEB 2.1.2
TEB 2.2.1
TEB 2.4.1
TEB 2.3.1

25% 8,75%

Unidade 6 .Electrónica dixital
TEB 3.4.1
TEB 3.4.2
TEB 3.5.1

50% 17,5%

Unidade 7. Control e robótica
TEB 4.1.1
TEB 4.1.2
TEB 4.2.1

25% 8,75%
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TEB 4.3.1

3ª
Unidade 8 Neumática e hidráulica.

TEB 5.1.1
TEB 5.2.1
TEB 5.3.1
TEB 5.4.1

60% 18%

Unidade 9.Tecnoloxías da inf. e da 
comunicación. Redes.

TEB 1.1.1
TEB 1.1.2
TEB 1.2.1
TEB 1.2.2
TEB 1.3.1
TEB 1.4.1

40% 12%

Para  a  temporalización  das  unidades  tense  en  conta  o  plan  de  reforzo  (unidade  1).  Os
contidos desta unidade vanse traballar ao incio e ao longo do curso

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo  docurso  poderanse  modificar  algún  tipo  de  actividade,  tempo  adicado  a  cada

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

Na situación actual de pandemia que estamos a vivir non se contempla a realización de

proxectos, pois é inviable.  De mellorar as condicións e ser posible a súa realización,

modificarase e incluiranse na programación.

9.6. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se



realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

9.6.1. Procedementose  intrumentos  de avaliación

A avaliación será individualizada, continua e terá carácter formativo e orientador. Terá como 

referente as competencias básicas e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación 

serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas

como a consecución dos obxectivos. O alumno/a coñecerá o sistema de cualificación e avaliación

e contidos mínimos esixibles dende o inicio do curso.

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis  das  produccións  dos  alumnos:

proxectos, memorias, simulacións circuitos,

boletíns  exercicios,  actividades  entregadas

na aula virtual

Rúbricas, lista de cotexo
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Probas  escritas  ou  realizadas a  través do

aula virtual

Cuestións teóricas e resolución exercicios

9.6.2. Criterios  sobre a avaliación a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas

70% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 3 sobre 10

Produtos derivados do seu
traballos

30% • Produtos derivados do seu traballo cos equipos 

informáticos (A nota mínima para facer media e 

obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10. Todos 

os traballos deberán ser entregados en tempo e 

forma. De non entregarse a tempo a nota máxima 

será de 5 ).

• Miniprobas realizadas ao longo dun tema a través do 

aula virtual (A nota mínima para facer media e obter 

unha cualificación positiva é 4 sobre 10)

• Neste apartado tamén se terá en conta que o 

alumn@ entregue en tempo e forma, suba ao aula 

virtual, as actividades indicadas polo profesor/a

As probas obxectivas poderan ser escritas ou realizarse algunha tarefa de tipo proba na aula

virtual .

En canto as probas escritas teránse en conta os seguintes criterios:

• Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0.



• En todos os  exercicios  que  impliquen un desenvolvemento  matemático  terase  que

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0.

• Nos  problemas  ou  resultados  deberán  ir  acompañados,  cando  proceda,  das  súas

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0.1.

• Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto.

   IMPORTANTE: Os  alumnos/as que  no  poidan  acudir  a  un  exame  deberán  traer

XUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o

transmita  ó   profesor/ra.  No  caso  contrario,  non  se  repite  o  exame  e  a  nota  será

INSUFICIENTE (1).

     Se un alumno/a e sorprendido copiando no exame suspenderá dito exame e a

avaliación.  Terá  que  agardar  a  recuperación  final  de  xuño  para  poder  recuperar  o

correspodente trimestre.

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5
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Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

1010. . Organización das actividades de seguimento, recuperación eOrganización das actividades de seguimento, recuperación e

avaliación das materias pendentesavaliación das materias pendentes

   O alumnado que curse 3º e 4 da ESO con Tecnoloxías pendente de 2º e 3 º  serán

avaliados  por  un  profesor/a que  imparta  Tecnoloxía  en  2º  e  3ºESO nese  momento.  O

alumnado  deberá  presentar  uns  traballos  ao  longo  do  curso.  Estes  traballos

proporcionaránselle ao alumnado con suficiente antelación e haberá un espazo de tempo

suficiente para que poidan preguntarlles as dúbidas aos profesores. Se a valoración destes

traballos  é  positiva  a  súa  nota  final  será  de  5.  Para  obter  unha  nota  superior  poderá

presentarse a un exame , que nestas circusntancias terá carácter opcional.

     No caso de non presentar  os traballos ou entregalos fóra de prazo ou que a súa

valoración  non  sexa  positiva,  o  alumnado  deberá  presentarse  a  un  exame de  contidos

mínimos para poder superar a materia. Se a nota é superior a 5 estará aprobado. En caso

contrario estará suspenso.

  Hai que ter en conta que moitos dos contidos do ano anterior volverán a velos na

clase e así será máis doado que acade as competencias básicas necesarias.



11. Tecnoloxía Industrial 1ºBAC11. Tecnoloxía Industrial 1ºBAC

11.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020

Non hai aprendizaxes non adquiridas por ser a primeira vez que se cursa a materia

11.2. Plan de reforzo e recuperación

Non fai falta un plan de reforzo ao ser a primeira vez que se cursa a materia

11.3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización

▪ a

▪ c

▪ e

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ p

▪ B1.1. Proceso cíclico de des-
eño, produción, comercializa-
ción e mellora de produtos. 

▪ B1.2. Análise sistemática de
produtos  tecnolóxicos  ac-
tuais  e  do  seu  impacto  so-
cial.

▪ B1.3.  Planificación  e  desen-
volvemento práctico dun pro-
xecto de deseño e produción
dun produto.

▪ B1.1.  Identificar  e  describir  as
etapas necesarias para a crea-
ción  dun  produto  tecnolóxico
desde o seu deseño ata a súa
comercialización,  investigar
acerca da súa influencia na so-
ciedade e propor melloras desde
o punto de vista tanto da súa uti-
lidade como do seu posible im-
pacto social.

▪ TI1B1.1.1.  Deseña  unha  proposta  dun  novo
produto tomando como base unha idea dada,
explicando o obxectivo de cada etapa significa-
tiva necesaria para lanzar o produto ao merca-
do.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCL

▪ a

▪ e

▪ g

▪ h

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

▪ B1.2. Explicar as diferenzas e as
similitudes  entre  un  modelo  de
excelencia e un sistema de xes-
tión da calidade, identificando os
principais  actores  que  interve-
ñen e  valorando criticamente  a
repercusión que a súa implanta-
ción pode ter sobre os produtos
desenvolvidos,  e  expolo  oral-
mente co apoio dunha presenta-
ción.

▪ TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible mo-
delo de excelencia, razoando a importancia de
cada axente implicado.

▪ CCL

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

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

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 2. Máquinas e sistemas

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

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

▪ B2.1. Analizar os bloques consti-
tutivos de sistemas e/ou máqui-
nas, interpretando a súa interre-
lación,  e  describir  os  principais
elementos  que  os  compoñen,
utilizando o vocabulario relacio-

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

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CCL

▪ TI1B2.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de ▪ CMC-
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Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

nado co tema. máquinas-ferramenta explicando a contribución
de cada bloque ao conxunto da máquina.

CT

▪ CD

▪ CCL

▪ d

▪ g

▪ i

▪ m

B2.2.  Máquinas  e  sistemas
mecánicos.  Transmisión  e
transformación de movemen-
tos.

B2.3.  Circuítos  eléctricos  e
electrónicos.

B2.4.  Circuítos  pneumáticos
e hidráulicos.

B2.5.  Simboloxía  normaliza-
da.

B2.6.  Deseño,  simulación  e
montaxe de sistemas mecá-
nicos,  de circuítos eléctricos
e electrónicos, e de circuítos
pneumáticos ou hidráulicos.

▪ B2.2. Realizar esquemas de sis-
temas mecánicos e de circuítos
eléctrico-electrónicos,  pneumáti-
cos ou hidráulicos que dan solu-
ción a problemas técnicos,  con
axuda de programas de deseño
asistido,  e  calcular  os  paráme-
tros característicos destes.

▪ TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de
CAD, o esquema dun circuíto eléctrico-electró-
nico, pneumático ou hidráulico que dea respos-
ta a unha necesidade determinada.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TI1B2.2.2.  Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamento  dun  sistema  mecánico  e  dun
circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou hi-
dráulico, a partir dun esquema dado.

▪ CMC-
CT

▪ d

▪ g

▪ i

▪ m

▪ B2.7. Instrumentos de medi-
da de magnitudes eléctricas.
Realización  de  medidas  en
circuítos eléctricos e electró-
nicos.

▪ B2.3.  Verificar  o funcionamento
de  circuítos  eléctrico-electróni-
cos,  pneumáticos  e  hidráulicos
característicos,  interpretando os
seus  esquemas,  utilizando  os
aparellos e os equipamentos de
medida  adecuados,  interpretan-
do e valorando os resultados ob-
tidos,  apoiándose  na  montaxe
ou nunha simulación física des-
tes.

▪ TI1B2.3.1.  Verifica  a  evolución  dos  sinais  en
circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou
hidráulicos, debuxando as súas formas e os va-
lores nos puntos característicos

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados ob-
tidos de circuítos eléctrico-electrónicos,  pneu-
máticos ou hidráulicos.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ d

▪ g

▪ i

▪ m

▪ B2.8.  Sistemas  automáticos
de control: compoñentes bá-
sicos. 

▪ B2.9.  Control  programado.
Deseño,  construción  e  pro-
gramación dun sistema robó-
tico.

▪ B2.4.  Deseñar,  construír  e pro-
gramar  un  sistema  robotizado
cuxo  funcionamento  solucione
un problema determinado.

▪ TI1B2.4.1.  Deseña,  constrúe  e  programa  un
sistema automático ou robot cos actuadores e
os sensores axeitados, para que o seu funcio-
namento solucione un problema determinado. 

✔ CMC-
CT

✔ CD

✔ CAA

✔ CSIEE

Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación

▪ d

▪ e

▪ i

▪ B3.1. Estrutura interna e pro-
piedades dos materiais. Téc-
nicas  de  modificación  das
propiedades. 

▪ B3.1.  Analizar  as  propiedades
dos materiais utilizados na cons-
trución  de  obxectos  tecnolóxi-
cos, recoñecendo a súa estrutu-
ra interna en relación coas pro-
piedades que presentan e coas
modificacións  que  se  poidan
producir.

▪ TI1B3.1.1. Establece a relación entre a estrutu-
ra interna dos materiais e as súas propiedades.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

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

▪ CMC-
CT

▪ CCL

▪ d ▪ B3.2.  Identificación  dos  ma- ▪ B3.2. Relacionar produtos tecno- ▪ TI1B3.2.1.  Describe,  apoiándose  na  informa- ▪ CMC-



Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ e

▪ g

▪ i

teriais utilizados en produtos
tecnolóxicos actuais.

lóxicos  actuais  ou  novos  cos
materiais  que  posibilitan  a  súa
produción,  asociando  as  súas
características  cos  produtos  fa-
bricados,  utilizando  exemplos
concretos. 

ción obtida  en internet,  materiais  imprescindi-
bles para a obtención de produtos tecnolóxicos
relacionados coas tecnoloxías da información e
da comunicación.

CT

▪ CD

▪ CCL

▪ d

▪ e

▪ i

▪ l

▪ B3.3.  Técnicas  de  fabrica-
ción.  Máquinas  e  ferramen-
tas  apropiadas  para  cada
procedemento.  Normas  de
seguridade e hixiene no tra-
ballo. 

▪ B3.3. Describir as técnicas utili-
zadas nos procesos de fabrica-
ción tipo, identificando as máqui-
nas e as ferramentas utilizadas
e  as  condicións  de  seguridade
propias de cada unha, apoiándo-
se na información proporcionada
na web dos fabricantes.

▪ TI1B3.3.1. Explica as principais técnicas utiliza-
das  no  proceso  de  fabricación  dun  produto
dado.

▪ CMC-
CT

▪ CCL

▪ TI1B3.3.2.  Identifica  as  máquinas  e  as  ferra-
mentas  utilizadas  no  proceso  de  fabricación
dun produto dado.

▪ CMC-
CT

▪ TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de
seguridade que se deben aplicar nun determi-
nado ámbito de produción, desde o punto de
vista tanto do espazo como da seguridade per-
soal.

▪ CMC-
CT

▪ CCL

▪ CSC

▪ d

▪ i

▪ h

▪ l

▪ p

▪ B3.4.  Impacto  ambiental  e
social da obtención de mate-
riais e da fabricación de pro-
dutos tecnolóxicos.

▪ B3.4.  Analizar  o  impacto  am-
biental e social  que poden pro-
ducir  os procesos de obtención
de materiais  e  os  procesos  de
fabricación.

▪ TI1B3.4.1.  Coñece  o  impacto  ambiental  que
poden producir as técnicas utilizadas.

▪ CMC-
CT

▪ CSC

Bloque 4. Recursos enerxéticos

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ h

▪ l

▪ p

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

▪ B4.2.  Impacto  ambiental  e
sustentabilidade.  Impacto
ambiental da produción ener-
xética en Galicia.

▪ B4.1. Analizar a importancia que
os  recursos  enerxéticos  teñen
na sociedade actual, e describir
as formas de produción de cada
unha, así como as súas debilida-
des e fortalezas no desenvolve-
mento dunha sociedade susten-
table. 

▪ TI1B4.1.1. Describe as formas de producir ene-
rxía, en relación co custo de produción, o im-
pacto ambiental e a sustentabilidade.

▪ CMC-
CT

▪ CCL

▪ CSC

▪ TI1B4.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de
diferentes  tipos  de  centrais  de  produción  de
enerxía, e explica cada bloque constitutivos e
as súas interrelacións.

▪ CMC-
CT

▪ CCL

▪ d

▪ e

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ B4.3.  Consumo  enerxético
en vivendas e locais. Cálcu-
los  e  estimación  de  consu-
mo.  Técnicas  e  criterios  de
aforro enerxético.

▪ B4.2. Realizar  propostas de re-
dución  de  consumo  enerxético
para vivendas ou locais coa axu-
da de programas informáticos e
a  información  de  consumo dos
mesmos.

▪ TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, des-
de o punto de vista do consumo, que un edificio
estea certificado enerxeticamente.

▪ CSC

▪ CCL

▪ TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxé-
tico de edificios de vivendas ou industriais, par-
tindo das necesidades e/ou dos consumos dos
recursos utilizados.

▪ CMC-
CT

▪ CD

▪ TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos
de consumo enerxético  para  locais  ou  viven-
das, identificando os puntos onde o consumo
poida ser reducido.

▪ CMC-
CT

▪ CAA

▪ CSC
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Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ CD

11.4. Temporalización e ponderación de contidos do curso de Tecnoloxía Industrial 
1ºBAC

A programación organízase en 11 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Bloque explicado Estándar 
aprendizaxe

Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1. Produtos tecnolóxicos: 
deseño, produción e comercialización.

TI1B 1.1.1
TI1B 1.2.1
TI1B1.2.2

20% 7%

Unidade 2 Enerxías. Usos e 
transformación

TI1B 4.2.1
TI1B 4.2.2
TI1B 4.2.3

20% 7%

Unidade 3. Combustibles fósiles
TI1B 4.1.1
TI1B 4.1.2

20% 7%

Unidade 4. Enerxía nuclear
TI1B 4.1.1
TI1B 4.1.2

20% 7%

Unidade 5. Enerxías renovables
TI1B 4.1.1
TI1B 4.1.2

20% 7%

2ª Unidade 6. Elementos mecánicos 
transmisores e transformadores de 
movemento

TI1B2.1.1
TI1B2.1.2
TI1B2.2.1

TI1B 2.2.2
40% 16%

Unidade 7: Circuitos eléctricos e 
electrónicos

TI1B2.2.1
TI1B 2.2.2
TI1B 2.3.1
TI1B 2.3.2

30% 12%

Unidade 8: Circuitos pneumáticos e 
hidraúlicos

TI1B2.2.1
TI1B 2.2.2
TI1B 2.3.1
TI1B 2.3.2

30% 12%

3ª

Unidade 9. Sistemas automáticos de 
control

TI1B 2.4.1.1 35% 8,75%

Unidade 10  Estrutura interna e 
propiedades dos materiais

TI1B 3.1.1
TI1B 3.1.2
TI1B 3.2.1

40% 10%



TI1B 3.4.1

Unidade 11 Técnicas de fabricación
TI1B 3.3.1
TI1B 3.3.2
TI1B 3.3.3
TI1B 3.4.1

25% 6,25%

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do 

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo docurso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a cada 

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función 

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

11.5. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica .A materia

de Tecnoloxía Industrial está incluída nos itinerarios de Ciencia e Tecnoloxía, e dentro de

eles é unha materia optativa. Esta optatividade propicia que o alumnado da mesma veña

motivado e cun coñecemento do que se vai atopar. Canto máis, se consideramos que xa

en 4º de ESO é unha materia optativa. De tódolos xeitos, levarase a cabo durante os

primeiros días do curso unha avaliación inicial por medio de cuestionarios sinxelos sobre

os contidos básicos da materia e/ou por medio de preguntas orais.

 Tamén se realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao

grupo ou individualmente, de dúas ou tres preguntas unha vez presentados os contidos

da unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual

ou  formativa ao  longo  de  todo  o  proceso  que  constate  a  marcha  do  grupo  e  as
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difilcutades  que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita

comprobar o avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

11.5.1. Procedementos e intrumentos  de avaliación

A  avaliación levarase a cabo,  preferentemente, a través da observación continuada da evolución do 

proceso de aprendizaxe de cada alumno/a e da súa maduración persoal en relación cos obxectivos do 

Bacharelato e das competencias clave. A tal efecto, utilizaranse diferentes procedementos, técnicas e 

instrumentos como probas, escalas de observación, rúbricas, entre outros, axustados ós criterios de 

avaliación e as características específicas do alumno/a.

Nas seguinte táboa recóllese máis en detalla a relación dos procedementos de avaliación cos

instrumentos de avaliación:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis  das  produccións  dos  alumnos:

proxectos, memorias, simulacións circuitos,

boletíns  exercicios,  actividades  entregadas

na aula virtual

Rúbricas, lista de cotexo

Probas  escritas  ou  realizadas a  través do

aula virtual

Cuestións teóricas e resolución exercicios



11.5.2. Criterios  sobre a avaliación, a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas 80% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo e outros

20% O alumnado deberá:

- traer sempre a clase impresos os apuntamentos  e enunciados dos

exercicios que serán facilitados polo profesor no aula virtual.

-  subir ao aula virtual as actividades enconmendadas polo profesor

tanto en tempo como en forma

As probas obxectivas poderán ser escritas, realizarse algunha tarefa de tipo proba na aula

virtual ou a realización dun traballo.

En canto as probas  teránse en conta os seguintes criterios:

• Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0.

• En todos os  exercicios  que  impliquen un desenvolvemento  matemático  terase  que

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0.

• Nos  problemas  ou  resultados  deberán  ir  acompañados,  cando  proceda,  das  súas

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0.1.

• Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto.

   IMPORTANTE: Os  alumnos/as que  no  poidan  acudir  a  un  exame  deberán  traer

XUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o

transmita  ó   profesor/ra.  No  caso  contrario,  non  se  repite  o  exame  e  a  nota  será

INSUFICIENTE (1).
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     Se un alumno/a e sorprendido copiando no exame suspenderá dito exame e a

avaliación.  Terá  que  agardar  a  recuperación  final  de  xuño  para  poder  recuperar  o

correspodente trimestre.

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.



12. Tecnoloxía Industrial 2ºBAC12. Tecnoloxía Industrial 2ºBAC

12.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020.

Para unha correcta análise das aprendizaxes non adquiridas no curso 2019/2020 partimos

dos  informes  individualizados,  para  facilitar  o  labor  nas  primeiras  semanas  de  curso.  O

obxectivo e reforzar os elementos curriculares esenciais e competencias imprescindibles do

curso anterior. 

No curso escolar 2019/2020 as aprendizaxes non adquiridas son:

TI1B1.1.1. 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.

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

cada axente implicado.

TI1B1.2.2.  Desenvolve  o  esquema  dun  sistema  de  xestión  da  calidade,  razoando  a

importancia de cada axente implicado.

TI1B2.2.1.  Deseña,  utilizando  un  programa  de  CAD,  pneumático  ou  hidráulico  que  dea

resposta a unha necesidade determinada.

TI1B2.2.2.  Calcula  os  parámetros  básicos  de  funcionamento  dun  sistema pneumático  ou

hidráulico, a partir dun esquema dado.

TI1B2.4.1. Deseña, constrúe e programa un sistema automático ou robot cos actuadores e os

sensores axeitados, para que o seu funcionamento solucione un problema determinado.

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

dado.

TI1B3.3.2. Identifica as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de fabricación dun

produto dado.

TI1B3.3.3.  Describe  as  principais  condicións  de  seguridade  que  se  deben  aplicar  nun

determinado  ámbito  de  produción,  desde  o  punto  de  vista  tanto  do  espazo  como  da

seguridade persoal.

Se  houbera  alumnado  de  nova  incorporación  ao  centro,  os  seus  expedientes  virán

acompañados dos informes individualizados. Serán, estes informes, analizados desde a súa
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chegada ao centro, e diseñarase o plan específico de reforzo en función dos coñecementos

imprescindibles non acadados no seu centro do ano anterior, e a súa situación emocional.

12.2.Plan de reforzo e recuperación

Partindo  dos  informe  individualizados  o  plan  reforzará  as  competencias  e  aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior, que xa foron precisados no punto anterior, para garantir a

continuidade  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  O  coñecemento  personalizado  do

alumnado e da súa situación emocional levará a facer axustes curriculares durante o primeiro

trimestre do curso 2020/2021, para darlle continuidade ao longo do curso.

Para todos os alumnos e alumnas vanse propoñer unhas tarefas globalizadas que requiran a

posta en práctica das seguintes competencias clave, unha vez rematada a avaliación inicial:

• 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)

12.3. Medidas metodolóxicas e organizativas do plan de reforzo.

Despois da primeira semana do curso, e de ter feita a parte da avaliación inicial que ten que

ver co coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional, o profesor da

materia dará comezo ao plan de reforzo.

A través  do  plan  de  reforzo,  para  o  desenvolvemento  das  competencias  clave  de  xeito

integral, empregaranse tarefas tanto de tipo práctico como teóricas, resolución de problemas,

que favorezan a autoaprendizaxe, cun enfoque competencial  con propostas metodolóxicas

activas axustadas as necesidades do alumnado. 

Estas tarefas implicarán:



• Autoaprendizaxe

• Uso das TIC para crear e compartir cun enfoque competencial.

• Potenciar o espíritu crítico e creativo

Dentro  do curso na aula virtual  do  centro  para 2ºBAC crearanse as tarefas,  ademáis  de

apuntamentos, vídeos e calquera recurso necesario que o profesor@ considere oportuno para

o seguimento da materia. O alumnado iniciarase nelas na segunda semana de comezo do

curso,  de  xeito  que  o  profesorado  poida  plantexar  as  tarefas  adecuadas  por  ter  feito  a

avaliación inicial na súa totalidade.

O profesorado poderá facer un seguimento continuo do traballo do alumnado a través da aula

virtual,  así  como  unha  avaliación  dos  resultados.  A  avaliación  farase  polos  traballos

desenvolvidos e entregados na aula virtual.  O plan de reforzo rematará cunha tarefa tipo

proba que sirva de repaso e consolidación

O plan de reforzo terá como finalidade o aliñamento das tarefas cos estándares propios de

cuarto de 2º BAC, e cunha vocación interdisciplinar traballando todas as competencias ao

tempo.  Prolongarase  o  plan  de  reforzo  ao  longo  do  curso  ata  ter  conseguido  o  pleno

desenvolvemento das competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,  e o

seu aliñamento co curso actual. 

12.4. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. Materiais

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ B1.1.  Estrutura  interna  e  pro-
piedades dos materiais. 

▪ B1.2.  Procedementos  de  en-
saio e medida  de propiedades
dos materiais. 

▪ B1.3. Técnicas de modificación
das propiedades dos materiais.

▪ B1.1.  Identificar  as  características
dos  materiais  para  unha  aplicación
concreta,  tendo  en  conta  as  súas
propiedades  intrínsecas  e  os  facto-
res  técnicos  relacionados  coa  súa
estrutura interna, así como a posibili-
dade  de  empregar  materiais  non
convencionais para o seu desenvol-
vemento,  obtendo  información  por
medio  das  tecnoloxías  da  informa-

▪ TI2B1.1.1.  Explica  como  se  poden
modificar as propiedades dos mate-
riais, tendo en conta a súa estrutura
interna.

▪ CCL

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA
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Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

ción e da comunicación. ción e da comunicación.

Bloque 2. Principios de máquinas

▪ d

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B2.1. Máquinas: conceptos fun-
damentais, estrutura e tipos.

▪ B2.2.  Deseño  asistido  de  má-
quinas e simulación do seu fun-
cionamento.

▪ B2.1.  Definir  e expor  as condicións
nominais  dunha  maquina  ou  unha
instalación a partir das súas caracte-
rísticas  de  uso,  presentándoas  co
soporte de medios informáticos.

▪ TI2B2.1.1.  Debuxa esbozos de má-
quinas  empregando  programas  de
deseño CAD, e explica a función de
cada un no conxunto.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CD

▪ TI2B2.1.2.  Define  as características
e  a  función  dos  elementos  dunha
máquina,  interpretando  planos  de
máquinas dadas.

▪ CCL

▪ CAA

▪ h

▪ i

▪ l

▪ B2.3. Máquinas térmicas: tipos,
funcionamento  e  aplicacións
principais. 

▪ B2.4.  Máquinas  eléctricas:  ti-
pos,  funcionamento  e  aplica-
cións principais. 

▪ B2.5.  Magnitudes  que  definen
as máquinas.

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

▪ TI2B2.2.1.  Calcula  rendementos  de
máquinas  tendo  en  conta  as  ener-
xías implicadas no seu funcionamen-
to.

▪ CMCCT

▪ TI2B2.2.2. Describe o funcionamento
e as partes dos motores térmicos e
eléctricos.

CCL

CMCCT

Bloque 3. Sistemas automáticos

▪ b

▪ e

▪ h

▪ i

▪ l

▪ B3.1. Estrutura e tipos de siste-
mas automáticos. 

▪ B3.2.  Elementos  que  compo-
ñen un sistema de control. Sim-
boloxía.

▪ B3.1.  Expor  en  público  a  composi-
ción dunha máquina  ou un sistema
automático, identificando os elemen-
tos de mando, control e potencia, e
explicando a relación entre as partes
que os compoñen. 

▪ TI2B3.1.1.  Define  as características
e a función dos elementos dun siste-
ma automático, interpretando planos
e esquemas destes.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CAA

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

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ g

▪ l

▪ m

▪ B3.3.  Deseño e  simulación  de
sistemas automáticos.

▪ B3.2. Representar graficamente, me-
diante programas de deseño, a com-
posición dunha máquina, dun circuí-
to ou  dun sistema tecnolóxico  con-
creto.

▪ TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques
xenéricos  sistemas  de  control  para
aplicacións  concretas,  describe  a
función de cada bloque no conxunto
e xustifica a tecnoloxía empregada.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CSIEE

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B3.4.  Representación  dos  si-
nais de entrada e saída de sis-
temas automáticos.

▪ B3.3.  Verificar  o  funcionamento  de
sistemas  automáticos  mediante  si-
muladores reais ou virtuais, interpre-
tando  esquemas  e  identificando  os
sinais  de  entrada e  saída  en  cada
bloque.

▪ TI2B3.3.1. Verifica mediante simula-
dores os sinais  de entrada e saída
dun sistema automático.

CMCCT

CD

▪ e

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B3.5.  Simulación,  montaxe  e
experimentación  de  circuítos
eléctricos ou pneumáticos.

▪ B3.4. Implementar fisicamente circuí-
tos eléctricos ou pneumáticos a par-
tir de planos ou esquemas de aplica-
cións características.

▪ TI2B3.4.1.  Monta fisicamente circuí-
tos simples, interpretando esquemas
e realizando gráficos dos sinais nos
puntos significativos.

▪ CMCCT

▪ CAA

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

▪ d ▪ B4.1. Álxebra de Boole. Táboas
da verdade.  Portas  e funcións

▪ B4.1. Deseñar mediante portas lóxi-
cas  sinxelos  automatismos  de  con-

▪ TI2B4.1.1. Realiza táboas de verda-
de  de  sistemas  combinacionais,

▪ CMCCT



Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ e

▪ g

▪ i

▪ l

▪ m

lóxicas.  Simplificación  de  fun-
cións.

▪ B4.2.  Circuítos  lóxicos  combi-
nacionais.  Circuítos  combina-
cionais integrados.

▪ B4.3. Deseño, montaxe e simu-
lación de circuítos lóxicos com-
binacionais. Aplicacións. 

▪ B4.4.  Representación  e  inter-
pretación de sinais.

trol,  aplicando  procedementos  de
simplificación de circuítos lóxicos.

identificando as condicións de entra-
da e a súa relación coas saídas soli-
citadas.

▪ TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos  lóxicos
combinacionais con portas lóxicas a
partir  de  especificacións  concretas,
aplicando  técnicas de  simplificación
de funcións, e propón o posible es-
quema do circuíto.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TI2B4.1.3.  Deseña  circuítos  lóxicos
combinacionais con bloques integra-
dos, partindo de especificacións con-
cretas, e propón o posible esquema
do circuíto.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuí-
tos  dixitais  mediante  equipamentos
reais ou simulados, e verifica a súa
forma.

▪ CMCCT

▪ CD

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

▪ e

▪ i

▪ l

▪ B5.1. Circuítos lóxicos secuen-
ciais electrónicos.

▪ B5.2. Biestables: tipos e aplica-
cións.

▪ B5.3.  Representación  dos  si-
nais de saída dos circuítos lóxi-
cos.

▪ B5.1.  Analizar  o  funcionamento  de
sistemas lóxicos secuenciais dixitais,
e  describir  as  características  e  as
aplicacións  dos  bloques  constituti-
vos.

▪ TI2B5.1.1.  Explica  o  funcionamento
dos biestables, indicando os tipos e
as súas táboas de verdade asocia-
das.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ TI2B5.1.2.  Debuxa  o  cronograma
dun contador  e  explica  os  cambios
que se producen nos sinais.

▪ CMCCT

▪ e

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B5.4. Elementos básicos de cir-
cuítos secuenciais eléctricos.

▪ B5.3.  Representación  dos  si-
nais de saída dos circuítos lóxi-
cos.

▪ B5.2.  Analizar  e  realizar  cronogra-
mas de circuítos secuenciais, identi-
ficando a relación dos elementos en-
tre si e visualizándoos graficamente
mediante o equipamento máis axei-
tado ou programas de simulación.

▪ TI2B5.2.1.  Obtén sinais de circuítos
secuenciais  típicos empregando so-
ftware de simulación.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ TI2B5.2.2.  Debuxa cronogramas de
circuítos  secuenciais  partindo  dos
esquemas destes e das característi-
cas dos elementos que o compoñen.

▪ CMCCT

▪ d

▪ e

▪ f

▪ i

▪ B5.5.  Deseño e  simulación  de
circuítos lóxicos secuenciais.

▪ B5.3.  Deseñar  circuítos secuenciais
sinxelos  analizando  as  característi-
cas  dos  elementos  que  os  confor-
man e a súa resposta no tempo.

▪ TI2B5.3.1.  Deseña  circuítos  lóxicos
secuenciais  sinxelos  con biestables
a partir de especificacións concretas
e elaborando o esquema do circuíto.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ h

▪ i

▪ l

▪ B5.6.  Microprocesador:  aplica-
cións.

▪ B5.4. Relacionar  os tipos de micro-
procesadores  empregados  en  com-
putadores de uso doméstico, procu-
rando  a  información  en  internet,  e
describir  as  súas  principais  presta-
cións.

▪ TI2B5.4.1.  Identifica  os  principais
elementos que compoñen un micro-
procesador tipo e compárao con al-
gún microprocesador comercial.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ CD
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12.5. Temporalización e ponderación de contidos do curso de Tecnoloxía Industrial 
2ºBAC

A programación organízase en 12 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Bloque explicado Estándar
aprendizaxe

Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1. Sistemas automáticos. 
Circuitos pneumáticos

TI1B2.2.1.

TI1B2.2.2.

TI1B2.4.1.

TI2B 3.3.1
TI2B 3.4.1

30% 10,5%

Unidade 2. Produtos tecnolóxicos: deseño,
produción e comercialización

TI1B1.1.1.

TI1B1.2.1.

TI1B1.2.2.

10% 3,5%

Unidade 3 Tecnicas de fabricación dos 
materiais

TI1B3.3.1.

TI1B3.3.2.

TI1B3.3.3.

10% 3.5%

Unidade 4. Sistemas automáticos. 
Estructura, tipos, compoñentes e 
simboloxía

TI2B 3.1.1
TI2B 3.1.2
TI2B 3.2.1

30% 10,5%

Unidade.5. Sistemas automáticos. 
Circuítos eléctrico

TI2B 3.3.1
TI2B 3.4.1

20% 7%

2ª

Unidade 7. Principios de máquinas. 
Termodinámica. Motores térmicos.

TI2B 2.1.1
TI2B 2.1.2
TI2B 2.2.1

TI2B 2.2.2.

35% 12,25%

Unidade 8 . Principios de máquinas. 
Motores eléctricos.

TI2B 2.2.1
TI2B 2.2.2.

35% 12,25%

Unidade 9 Control e programación de 
sistemas automáticos. Circuítos dixitais

TI2B 4.1.1
TI2B 4.1.2
TI2B 4.1.3
TI2B 4.1.4

30% 10,5%

3ª

Unidade 10  Circuítos combinacionais e 
secuenciais.

TI2B 5.1.1
TI2B 5.1.2
TI2B 5.2.1
TI2B 5.2.2
TI2B 5.3.1
TI2B 5.4.1

40% 12%

Unidade 11 Estrutura e propiedades dos 
Materiais. 

TI2B 1.1.1. 30% 9%



Unidade 12 Ensaios e tratamentos. TI2B 1.1.2 30% 9%

Para a temporalización das unidades tense en conta o plan de reforzo. (Unidades 1,2, 3)

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo  docurso  poderanse  modificar  algún  tipo  de  actividade,  tempo  adicado  a  cada

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

12.6. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica .A materia

de Tecnoloxía Industrial está incluída nos itinerarios de Ciencia e Tecnoloxía, e dentro de

eles é unha materia optativa. Esta optatividade propicia que o alumnado da mesma veña

motivado e cun coñecemento do que se vai atopar. Canto máis, se consideramos que xa

en 4º de ESO é unha materia optativa. De tódolos xeitos, levarase a cabo durante os

primeiros días do curso unha avaliación inicial por medio de cuestionarios sinxelos sobre

os contidos básicos da materia e/ou por medio de preguntas orais.

 Tamén se realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao

grupo ou individualmente, de dúas ou tres preguntas unha vez presentados os contidos

da unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual

ou  formativa ao  longo  de  todo  o  proceso  que  constate  a  marcha  do  grupo  e  as

difilcutades  que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita

comprobar o avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.
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12.6.1. Procedementos e  intrumentos  de avaliación

A  avaliación levarase a cabo,  preferentemente, a través da observación continuada da evolución do 

proceso de aprendizaxe de cada alumno/a e da súa maduración persoal en relación cos obxectivos do 

Bacharelato e das competencias clave. A tal efecto, utilizaranse diferentes procedementos, técnicas e 

instrumentos como probas, escalas de observación, rúbricas, entre outros, axustados ós criterios de 

avaliación e as características específicas do alumno/a.

Nas seguinte táboa recóllese máis en detalla a relación dos procedementos de avaliación cos

instrumentos de avaliación:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis  das  produccións  dos  alumnos:

proxectos, memorias, simulacións circuitos,

boletíns exercicios, actividades entregadas

na aula virtual

Rúbricas, lista de cotexo

Probas escritas ou realizadas a través do

aula virtual

Cuestións teóricas e resolución exercicios

12.6.2. Criterios  sobre a avaliación, a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 



Concepto Peso

Probas obxectivas 80% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo e outros

20% O alumnado deberá:

- traer a clase ,sempre que se requira,  impresos os apuntamentos  e

enunciados  dos  exercicios  que  serán  facilitados  polo  profesor  no

aula virtual.

-  subir ao aula virtual as actividades enconmendadas polo profesor

tanto en tempo como en forma

As probas obxectivas poderán ser escritas, realizarse algunha tarefa de tipo proba na aula

virtual ou a realización dun traballo.

En canto as probas  teránse en conta os seguintes criterios:

• Se un exercicio non está completo, non será correcto e a súa puntuación será 0.

• En todos os  exercicios  que  impliquen un desenvolvemento  matemático  terase  que

indicar as operacións e a fórmula empregada, cando proceda, antes de substituír os

datos senón o exercicio non será correcto, e a súa puntuación será 0.

• Nos  problemas  ou  resultados  deberán  ir  acompañados,  cando  proceda,  das  súas

correspondentes unidades, por cada resultado sen unidades descontarase 0.1.

• Por falta de limpeza e claridade no texto escrito poderase descontar ata un punto.

   IMPORTANTE: Os  alumnos/as que  no  poidan  acudir  a  un  exame  deberán  traer

XUSTIFICANTE MÉDICO. Este tipo de reclamación deberá saír do alumno/a e será el quén o

transmita  ó   profesor/ra.  No  caso  contrario,  non  se  repite  o  exame  e  a  nota  será

INSUFICIENTE (1).
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     Se un alumno/a e sorprendido copiando no exame suspenderá dito exame e a

avaliación.  Terá  que  agardar  a  recuperación  final  de  xuño  para  poder  recuperar  o

correspodente trimestre.

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria de setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame cun  contido  que  estará  directamente  relacionado cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados parciais  de cada trimestre.  Terá que obter  nesta proba ó menos un 5 para

superar a materia.



13. TIC 4ºESO13. TIC 4ºESO

13.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020

Non hai aprendizaxes non adquiridas por ser a primeira vez que se cursa a materia

13.2. Plan de reforzo e recuperación

Non fai falta un plan de reforzo ao ser a primeira vez que se cursa a materia

13. 3.Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ o

▪ B1.1.  Políticas  de  se-
guridade  para  a  pro-
tección do individuo na
interacción  coa  rede.
Contrasinais.  Condu-
tas e hábitos seguros.

▪ B1.2.  Intercambio  e
publicación de informa-
ción  dixital  na  rede.
Seguridade  e  respon-
sabilidade  no  uso  dos
servizos  de  publica-
ción.

▪ B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permi-
tan a protección do individuo na súa interac-
ción na rede. 

▪ TICB1.1.1.  Interactúa  con  hábitos
adecuados en contornos virtuais.

▪ CD

▪ CSC

▪ TICB1.1.2.  Aplica  políticas  seguras
de utilización de contrasinais para a
protección da información persoal.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B1.3. Dereitos de pro-
piedade  intelectual  e
de explotación dos ma-
teriais  aloxados  na
web. Tipos de licenzas
de distribución.

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

▪ TICB1.2.1.  Realiza  actividades  con
responsabilidade  sobre  conceptos
como a propiedade e o intercambio
de información.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ CCEC

▪ a

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ B1.4.  Propiedade  e
distribución do softwa-
re e da información. Ti-
pos de licenzas de uso
e distribución.

▪ B1.5.  Identidade  dixi-
tal, privacidade e segu-
ridade.  Desenvolve-
mento de actitudes de
protección  activa  ante
dos intentos de fraude.

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

▪ TICB1.3.1. Consulta distintas fontes
e navega coñecendo a importancia
da identidade  dixital  e  os  tipos  de
fraude da web.

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

▪ TICB1.3.2. Diferencia o concepto de
materiais suxeitos a dereitos de au-
toría  e  materiais  de  libre  distribu-
ción.

▪ CD

▪ CSC

▪ CCEC
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

▪ f B2.1. Funcións de con-
figuración  dos  equipa-
mentos informáticos.

▪ B2.1. Utilizar e configurar equipamentos infor-
máticos,  identificando  os  elementos  que os
configuran e a súa función no conxunto. 

▪ TICB2.1.1. Realiza operacións bási-
cas  de  organización  e  almacena-
mento da información.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ TICB2.1.2. Configura elementos bá-
sicos do sistema operativo e de ac-
cesibilidade  do  equipamento  infor-
mático.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ f ▪ B2.2. Instalación e eli-
minación  de  software
de propósito xeral.

▪ B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de
software de propósito xeral.

▪ TICB2.2.1.  Resolve  problemas  vin-
culados  aos  sistemas operativos  e
ás aplicacións e os programas vin-
culados a estes.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ a

▪ f

▪ B2.3. Utilización de so-
ftware  de  comunica-
ción entre equipamen-
tos e sistemas.

▪ B2.3. Utilizar software de comunicación entre
equipamentos e sistemas.

▪ TICB2.3.1. Administra o equipamen-
to  con  responsabilidade  e  coñece
aplicacións  de  comunicación  entre
dispositivos.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ f B2.4.  Arquitectura dun
computador:  compo-
ñentes  básicos  e  ca-
racterísticas.

▪ B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun computa-
dor, identificando os seus compoñentes bási-
cos, e describir as súas características.

▪ TICB2.4.1.  Analiza e coñece diver-
sos compoñentes físicos dun com-
putador, as súas características téc-
nicas e as conexións entre eles.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ f ▪ B2.5. Elementos e sis-
temas para a  comuni-
cación  con fíos e sen
eles.

▪ B2.5.  Analizar  os  elementos  e  os  sistemas
que configuran a comunicación con fíos e sen
eles.

▪ TICB2.5.1.  Describe  as  formas  de
conexión na comunicación entre dis-
positivos dixitais.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ a

▪ o

▪ B3.1. Procesos de pro-
dución de documentos
con aplicacións  ofimá-
ticas e de deseño grá-
fico.  Maquetaxe.  Im-
portación de imaxes e
gráficos.

▪ B3.2.  Formatos  aber-
tos  e  estándares  de
formato  na  produción
de documentación.

▪ B3.3. Operacións bási-
cas en follas de cálcu-
lo.  Creación  de  gráfi-
cos. Elaboración de in-
formes sinxelos.

▪ B3.4.  Organización  da
información  en  bases
de  datos.  Realización
de consultas básicas e
xeración  de  documen-
tos.

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de es-
critorio para a produción de documentos.

▪ TICB3.1.1.  Elabora  e  maqueta  do-
cumentos de  texto  con  aplicacións
informáticas que facilitan a inclusión
de táboas,  imaxes,  fórmulas,  gráfi-
cos,  así  como outras posibilidades
de deseño, e interactúa con outras
características do programa.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ TICB3.1.2.  Produce  informes  que
requiren o emprego de follas de cál-
culo,  que  inclúan  resultados  tex-
tuais, numéricos e gráficos.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CSIEE

▪ TICB3.1.3. Elabora bases de datos
sinxelas e utiliza a súa funcionalida-
de para consultar datos, organizar a
información e xerar documentos.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ c ▪ B3.5. Tipos de presen- ▪ B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e ví- ▪ TICB3.2.1. Integra elementos multi- ▪ CD



Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

tacións  e  estrutura  do
contido. Deseño da es-
trutura e de elementos
gráficos  adecuados
para o público obxecti-
vo. Importación de ele-
mentos multimedia, de
imaxes e de gráficos.

▪ B3.6. Edición e monta-
xe de materiais  audio-
visuais a partir de fon-
tes  diversas.  Captura
de  imaxe,  de  audio  e
de vídeo, e conversión
a outros formatos.

▪ B3.7. Tratamento bási-
co da imaxe dixital. Ex-
posición,  saturación,
luminosidade  e
contraste.  Resolución
e formatos.

deo, e desenvolver capacidades para integra-
los en diversas producións.

media, imaxe e texto na elaboración
de presentacións, adecuando o des-
eño e a maquetaxe á mensaxe e ao
público obxectivo a quen vai  dirixi-
do.

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ CSC

▪ TICB3.2.2. Emprega dispositivos de
captura  de  imaxe,  audio  e  vídeo,
edita  a  información  mediante  so-
ftware específico e crea novos ma-
teriais en diversos formatos.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

Bloque 4. Seguridade informática

▪ a

▪ f

▪ B4.1.  Procedementos
de  intercambio  de  in-
formación  entre dispo-
sitivos físicos de carac-
terísticas  técnicas  di-
versas. 

▪ B4.2. Riscos de seguri-
dade  para  sistemas,
aplicacións  e  datos.
Hábitos de protección.

▪ B4.3.  Medidas  de  se-
guridade activa e pasi-
va.  Actualización  do
software.  Antivirus  e
devasas.

▪ B4.1. Adopta condutas de seguridade activa
e pasiva na protección de datos e no inter-
cambio de información.

▪ TICB4.1.1. Analiza e coñece dispo-
sitivos físicos e características técni-
cas,  de conexión  e de intercambio
de información entre eles. 

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ TICB4.1.2. Coñece os riscos de se-
guridade e emprega hábitos de pro-
tección adecuados.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ TICB4.1.3.  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

▪ b

▪ f

▪ B5.1.  Compartición  de
recursos  en  redes  lo-
cais e en internet.

▪ B5.1. Utilizar  dispositivos  de intercambio de
información coñecendo as características da
comunicación ou da conexión entre eles. 

▪ TICB5.1.1.  Realiza actividades  que
requiren  compartir  recursos  en  re-
des locais e virtuais.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ B5.3. Deseño de páxi-
nas web sinxelas.

▪ B5.2.  Elaborar  e  publicar  contidos  na  web
que  integren  información  textual,  numérica,
sonora e gráfica.

▪ TICB5.2.1.  Integra  e  organiza  ele-
mentos textuais e gráficos en estru-
turas hipertextuais.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ TICB5.2.2.  Deseña  páxinas  web  e
coñece  os  protocolos  de  publica-
ción, baixo estándares adecuados e

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

▪ o con respecto aos dereitos de propie-
dade.

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B5.4. Creación e publi-
cación na web. Están-
dares de publicación.

▪ B5.5.  Traballo  colabo-
rativo  con  servizos  na
nube e coas ferramen-
tas das TIC de carác-
ter social.

▪ B5.3. Coñecer os estándares de publicación
e empregalos na produción de páxinas web e
coas ferramentas das TIC de carácter social.

▪ TICB5.3.1.  Participa  colaborativa-
mente en diversas ferramentas das
TIC de carácter social e xestiona os
propios.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B6.1. Creación e publi-
cación na web de ma-
teriais  multiplataforma
accesibles. 

▪ B6.2.  Recursos  e  pla-
taformas de formación
a distancia, emprego e
saúde. 

▪ B6.3.  Administración
electrónica e comercio
electrónico:  intercam-
bios económicos e se-
guridade.

▪ B6.4.  Sincronización
entre  dispositivos  mó-
biles e computadores.

▪ B6.1.  Desenvolver  hábitos  no uso  de  ferra-
mentas que permitan a accesibilidade ás pro-
ducións desde diversos dispositivos móbiles.

▪ TICB6.1.1. Elabora materiais para a
web que permiten a accesibilidade á
información multiplataforma.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CSIEE

▪ TICB6.1.2.  Realiza  intercambio  de
información en distintas plataformas
nas  que  está  rexistrado/a  e  que
ofrecen  servizos  de  formación,  le-
cer, etc.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSC

▪ TICB6.1.3. Sincroniza a información
entre  un  dispositivo  móbil  e  outro
dispositivo.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ a

▪ b

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ m

▪ ñ

▪ o

▪ B6.5.  Redes  sociais.
Privacidade  e  seguri-
dade  persoal  na  inte-
racción  en  redes  so-
ciais.

▪ B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvol-
ver hábitos adecuados no uso e no intercam-
bio da información a través de redes sociais e
plataformas.

▪ TICB6.2.1. Participa activamente en
redes sociais con criterios de seguri-
dade.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ f

▪ m

▪ ñ

▪ B6.6.  Utilización  de
canles  de  distribución
de contidos multimedia
para  distribución  de
materiais propios.

▪ B6.3. Publicar  e relacionar  mediante hiperli-
gazóns  información  en  canles  de  contidos
multimedia, presentacións, imaxe, audio e ví-
deo.

▪ TICB6.3.1. Emprega canles de dis-
tribución  de  contidos  multimedia
para aloxar materiais propios e enla-
zalos noutras producións.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CSC



13.4. Temporalización e ponderación de contidos do curso de TIC 4ºESO

A programación organízase en 9 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didñácticas Estandar aprendizaxe Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade1 Ética e estética na interacción 
en rede

TICB1.1.1
TICB1.1.2
TICB1.2.1
TICB1.3.1
TICB1.3.2

25% 8,75%

Unidade 2 Computadores
TICB2.4.1
TICB2.5.1

40% 14%

Unidade 3 Software: Sistemas operativos
TICB2.1.2
TICB2.1.1

TICB2.2.1.
TICB2.3.1 

35% 12,25%

2ª

Unidade 4 Organización, deseño e 
produción de información dixital. 
Documentos de oficina.

TICB3.1.1
TICB3.1.2
TICB3.1.3

40% 14%

Unidade 5 Organización, deseño e 
produción de información dixital. Imaxe.

TICB3.2.1 35% 12,25%

Unidade 6 Organización, deseño e 
produción de información dixital.Son e 
video.

TICB3.2.2 25% 8,75%

3ª

Unidade 7. Seguridade Informática
TICB4.1.1
TICB4.1.2
TICB4.1.3

35% 10,5%

Unidade 8. Publicación e difusión de 
contidos.

TICB5.1.1
TICB5.2.1
TICB5.2.2
TICB5.3.1

35% 10,5%

Unidade 9 . INTERNET, redes sociais e 
hiperconexión.

TICB6.1.1
TICB6.1.2
TICB6.1.3

30% 9%

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo do curso poderanse modificar  algún tipo de actividade,  tempo adicado a cada

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.
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13.5. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

13.5.1. Procedementos e intrumentos de avaliación

O caracter  eminente práctico destas materias condiciona o xeito  de avaliar  o  traballo  dos

alumnos/as. As ferramentas de avaliación empregadas serán as seguintes:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación



Análisis das produccións dos alumnos Rúbricas, lista de cotexo

Probas realizadas a través do aula virtual Cuestións tipo test

Prácticas tipo exame

13.5.2. Criterios  sobre a avaliación a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas (Tets, 
prácticas tipo exame)

30% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo 

70%
Todas as prácticas deberán ser entregadas en forma e prazo

As prácticas ou traballos entregadas fóra de prazo terán unha nota
máxima de 5 sobre 10. Tamén haberá un tempo límite para a súa
entrega.

De non realizarse ningunha proba obxectiva o segundo apartado sería o 100%

Aclaracións: 

Os  alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non seña a

enconmendada,   descontaráselle  medio  punto  a  súa  nota  final  da  avaliación  por  cada

                                                               82   de  146

mailto:alumn@s


                                                                                                       Programación Departamento Tecnoloxía 2020/2021

chamada de atención. Se o alumn@acumula 4 chamadas de atención ao longo do trimestre

automáticamente estará suspenso.

Se  un  alumno/a  ou  alumnos/as  son  sorprendidos  copiando  probas,   prácticas  ou

traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios electrónicos ou doutros

compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, coa

intención de mellorar a nota … implicará a anulación de dita proba ou práctica, e polo tanto,

carreará  o suspenso automático,  con nota  de cero.  Como consecuencia  cualificarase a

avaliación  como  suspensa  de  maneira  automática.  Serán  igualmente  sancionados  co

suspenso da avaliación o alumn@ ou alumn@s que o facilitaran,  entendendo que esas

prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto da

mesma. Solo poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou entregan

os traballos  solicitados correctamente  feitos  por  eles  segundo as  pautas  indicadas polo

profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois do exame final de xuño,

tería ou terían que presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para

poder aprobar o curso.

Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

mailto:alumn@acumula


Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

14.TIC 1ºBAC14.TIC 1ºBAC

14.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020

Non hai aprendizaxes non adquiridas por ser a primeira vez que se cursa a materia

14.2. Plan de reforzo e recuperación

Non fai falta un plan de reforzo ao ser a primeira vez que se cursa a materia

14.3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

▪ a

▪ d

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ p

▪ B1.1.  Concepto  de  socieda-
de da información.

▪ B1.2. O sector das TIC: com-
posición e características.

▪ B1.1. Analizar e valorar as influen-
cias das tecnoloxías da información
e da  comunicación  na  transforma-
ción da sociedade actual, tanto nos
ámbitos da adquisición do coñece-
mento como nos da produción.

▪ TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o
que se considera sociedade da información
e sociedade do coñecemento. 

▪ CD

▪ CCL

▪ CSC

▪ TIC1B1.1.2.  Explica  cales  son  os  novos
sectores  económicos  que  apareceron
como consecuencia da xeneralización das
tecnoloxías da información e da comunica-
ción.

▪ CD

▪ CSIEE

▪ CSC

Bloque 2. Arquitectura de computadores

▪ a

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B2.1. Bloques funcionais dun
sistema  microinformático  e
compoñentes  de  cada  blo-
que funcional.

▪ B2.2. Compoñentes dos sis-
temas microinformáticos 

▪ B2.3. Periféricos básicos

▪ B2.1.  Configurar  computadores  e
equipamentos  informáticos  identifi-
cando os subsistemas que os com-
poñen e relacionando cada elemen-
to coas prestacións do conxunto, e
describir as súas características.

▪ TIC1B2.1.1.  Describe  as  características
dos subsistemas que compoñen un com-
putador,  identificando  os  seus  principais
parámetros de funcionamento. 

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interco-
nexión dos bloques funcionais dun compu-

▪ CD

▪ CMC-
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ B2.4.  Dispositivos  de  alma-
cenamento: características e
tipos.

▪ B2.5. Dispositivos de memo-
ria: características e tipos.

tador e describe a contribución de cada un
ao funcionamento integral do sistema.

CT.

▪ CCL

▪ TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de alma-
cenamento masivo utilizados  en sistemas
de computadores, recoñecendo a súa im-
portancia na custodia da información.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria
utilizados en computadores, analizando os
parámetros que as definen e a súa achega
ao rendemento do conxunto.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ a

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B2.6. Sistema operativo: ele-
mentos e estrutura. Clasifica-
ción, funcións e procesos do
sistema  operativo.  Sistemas
operativos actuais.

▪ B2.7. Instalación e actualiza-
ción  de  sistemas operativos
e de aplicacións de software.

B2.2. Instalar e utilizar software de
propósito  xeral  e  de  aplicación,  e
avaliar as súas características e os
contornos de aplicación.

▪ TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estru-
tura  dun  sistema  operativo  relacionando
cada parte coa súa función.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ TIC1B2.2.2.  Instala sistemas operativos e
programas de aplicación para a resolución
de problemas en computadores persoais,
seguindo instrucións de fábrica.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ i

▪ l

▪ m

▪ n

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

▪ B3.2.  Elaboración  de  docu-
mentos mediante procesado-
res de texto.

▪ B3.3. Elaboración de presen-
tacións.

▪ B3.4. Presentación ao públi-
co:  conexión a un proxector
e configuración. 

▪ B3.5.  Resolución  de  proble-
mas mediante  follas  de cál-
culo.

▪ 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 intercam-
bio  como  fonte  de  recursos
multimedia. Dereitos que am-
paran as producións alleas.

▪ B3.1.  Utilizar  aplicacións  informáti-
cas de escritorio ou web, como ins-
trumentos de resolución de proble-
mas específicos.

▪ TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxe-
las  e/ou  extrae  información,  realizando
consultas, formularios e informes.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que
integren texto e imaxes, aplicando as posi-
bilidades das aplicacións e tendo en conta
o destinatario.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC

▪ TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que in-
tegren texto, imaxes e elementos multime-
dia,  adecuando  a  mensaxe  ao  público
obxectivo ao que se destina.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC



Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requi-
ran a utilización de follas de cálculo, xeran-
do resultados textuais,  numéricos e gráfi-
cos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CCEC

▪ TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en
2D e 3D para comunicar ideas.

✔ CD

✔ CMC-
CT.

✔ CCL

✔ CAA

✔ CSIEE

✔ CSC

✔ CCEC

▪ TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas in-
tegrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando
programas de edición de ficheiros multime-
dia.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC

Bloque 4. Redes de computadores

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B4.1.  Configuración  básica
de redes locais:  característi-
cas, tipos, topoloxías e arqui-
tecturas.

▪ B 4.1. Analizar as principais topolo-
xías utilizadas no deseño de redes
de  computadores,  relacionándoas
coa área de aplicación e coas tec-
noloxías empregadas.

▪ TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configu-
ración de pequenas redes locais, seleccio-
nando as tecnoloxías en función do espazo
físico dispoñible.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

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

▪ B4.3.  Elementos  das  redes
de datos: situación, dispositi-
vos  e adaptadores de  inter-
conexión de redes con fíos e
sen eles; configuración bási-
ca destes.

▪ B4.4. Despregamento de re-
des locais sen fíos:  elemen-
tos,  medios  de  transmisión,
protocolos  e  recomenda-
cións. Seguridade básica.

▪ B4.2.  Analizar  a  función  dos  equi-
pos de conexión que permiten reali-
zar configuracións de redes e a súa
interconexión con redes de área ex-
tensa.

▪ TIC1B4.2.1.  Realiza unha análise compa-
rativa entre os tipos de cables utilizados en
redes de datos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ TIC1B4.2.2.  Realiza unha análise compa-
rativa entre tecnoloxía con fíos e sen eles,
e indica posibles vantaxes e inconvenien-
tes.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ TIC1B4.2.3.  Explica  a  funcionalidade  dos
elementos  que  permiten  configurar  redes
de datos, indicando as súas vantaxes e os
seus inconvenientes principais.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxe
ctivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compe-
tencias
clave

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B4.5. Niveis do modelo OSI:
funcións dos niveis, os proto-
colos e os dispositivos.

▪ B4.3. Describir os niveis do modelo
OSI, relacionándoos coas súas fun-
cións nunha rede informática.

▪ TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como
se realiza a comunicación entre os niveis
OSI de dous equipamentos remotos.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

Bloque 5. Programación

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

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

▪ B5.2.  Identificación  dos  ele-
mentos  dun  programa  infor-
mático:  estruturas e bloques
fundamentais.

▪ B5.3.  Deseño de  algoritmos
utilizando  diagramas  de  flu-
xo.

▪ B5.1.  Aplicar  algoritmos  á  resolu-
ción dos problemas máis frecuentes
que se  presentan  ao  traballar  con
estruturas de datos.

▪ TIC1B5.1.1.  Desenvolve  algoritmos  que
permitan resolver problemas aritméticos si-
nxelos,  elaborando  os  correspondentes
diagramas de fluxo.

▪ CD

▪ CMC-
CT. 

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B5.4.  Uso  de  estruturas  de
control:  operadores,  condi-
cións,  bloques  e  estruturas
de repetición.

▪ B5.2. Analizar e resolver problemas
de tratamento de información,  divi-
díndoos en subproblemas e definin-
do algoritmos que os resolven.

▪ TIC1B5.2.1.  Escribe  programas  que  in-
clúan  bucles  de  programación  para  solu-
cionar problemas que impliquen a división
dun conxunto en partes máis pequenas.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B5.5.  Execución,  proba,  de-
puración  e  documentación
de programas.

▪ B5.3.  Analizar  a  estrutura  de  pro-
gramas informáticos, identificando e
relacionando os elementos propios
da linguaxe de programación utiliza-
da.

▪ TIC1B5.3.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir
un pequeno programa escrito nun código
determinado,  partindo  de  determinadas
condicións.

▪ CD

▪ CMC-
CT. 

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ d.

▪ g.

▪ i.

▪ l.

▪ B5.6.  Identificación  dos  ele-
mentos da sintaxe da lingua-
xe. 

▪ B5.4. Coñecer e comprender a sin-
taxe  e  a  semántica  das  constru-
cións  básicas  dunha  linguaxe  de
programación.

▪ TIC1B5.4.1.  Define o que se entende por
sintaxe dunha linguaxe de programación e
propón exemplos concretos dunha lingua-
xe determinada.

▪ CD

▪ CMC-
CT.

▪ CCL

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

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

▪ B5.2.  Identificación  dos  ele-
mentos  dun  programa  infor-
mático:  estruturas e bloques
fundamentais.

▪ B5.3.  Deseño de  algoritmos
utilizando  diagramas  de  flu-
xo.

▪ B5.5. Realizar pequenos programas
de  aplicación  nunha  linguaxe  de
programación determinada e aplica-
los á solución de problemas reais.

▪ TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplica-
ción sinxelos nunha linguaxe determinada
que solucionen problemas da vida real.

▪ CD

▪ CMC-
CT. 

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC,

14.4. Temporalización e ponderación de contidos do curso de TIC 1ºBAC



A programación organízase en 10 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas
Estandar

aprendizaxe
Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1.Hardware 

TIC1B2.1.1.
TIC1B2.1.2.
TIC1B2.1.3.
TIC1B2.1.4.

30% 10,5%

Unidade 2.Sofware
TIC1B2.2.1.
TIC1B2.2.2.

20% 7%

Unidade 3. Software informático: Impress,
edición vídeo, mapas

conceptuais(Popplet), códigos QR.

TIC1B3.1.6.
TIC1B3.1.3.

35% 12,25%

Unidade 4. Edición de imaxe dixital TIC1B3.1.5. 15% 5,25%

2ª

Unidade 5. Edición audio, texto, e follas
de cálculo.

TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.2

40% 12%

Unidade 6.Base de datos TIC1B3.1.1. 30% 9%

Unidade 7 Redes de ordenadores

TIC1B4.3.1.
TIC1B4.2.3.
TIC1B4.2.2.
TIC1B4.2.1.
TIC1B4.1.1

30% 9%

3ª

Unidade 8. Diagramas de fluxo
TIC1B5.1.1 30% 10,5%

Unidade 9. Programación

TIC1B5.2.1.
TIC1B5.3.1.
TIC1B5.4.1-
TIC1B5.5.1.

60% 21%

Unidade 10. Tecnoloxía e sociedade
TIC1B1.1.1.
TIC1B1.1.2. 

10% 3,5%

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do 

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo docurso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a cada 

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función 

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.
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14.5. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

14.5.1. Procedementos e intrumentos de avaliación

O caracter eminente práctico desta materia condiciona o xeito de avaliar o traballo dos alumnos/

as. As ferramentas de avaliación empregadas serán as seguintes:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación



Análisis das producións dos alumnos Rúbricas, lista de cotexo

Probas realizadas a través do aula virtual Cuestións tipo test

Prácticas tipo exame

13.5.2. Criterios  sobre a avaliación a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas (Tets, 
prácticas tipo exame)

30% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo 

70%
Todas as prácticas deberán ser entregadas en forma e prazo

As prácticas ou traballos entregadas fóra de prazo terán unha nota
máxima de 5 sobre 10. Tamén haberá un tempo límite para a súa
entrega.

De non realizarse ningunha proba obxectiva o segundo apartado sería o 100%

Aclaracións: 

Os  alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non seña a

enconmendada,   descontaráselle  medio  punto  a  súa  nota  final  da  avaliación  por  cada

chamada de atención. Se o alumn@  acumula 4 chamadas de atención ao longo do trimestre

automáticamente estará suspenso.
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Se  un  alumno/a  ou  alumnos/as  son  sorprendidos  copiando  probas,   prácticas  ou

traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios electrónicos ou doutros

compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, coa

intención de mellorar a nota … implicará a anulación de dita proba ou práctica, e polo tanto,

carreará  o suspenso automático,  con nota  de cero.  Como consecuencia  cualificarase a

avaliación  como  suspensa  de  maneira  automática.  Serán  igualmente  sancionados  co

suspenso da avaliación o alumn@ ou alumn@s que o facilitaran,  entendendo que esas

prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto da

mesma. Solo poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou entregan

os traballos  solicitados correctamente  feitos  por  eles  segundo as  pautas  indicadas polo

profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois do exame final de xuño,

tería ou terían que presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para

poder aprobar o curso.

Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos



obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

15. TIC 2ºBAC15. TIC 2ºBAC

15.1. Plan de reforzo e recuperación con actividade lectiva presencial e non presencial na 

materia de TIC II

Partindo  dos  informes  individualizados  o  plan  reforzará  as  competencias  e  aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior, que xa foron precisados na programación, para garantir a

continuidade  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  O  coñecemento  personalizado  do

alumnado e da súa situación emocional levará a facer axustes curriculares durante o primeiro

trimestre do curso 2020/2021, para darlle continuidade ao longo do curso.

Dentro do plan de reforzo temos que contemplar o perfil do alumnado. Será un alumnado que

aproba  a  materia  e  promociona  ao  curso  seguinte  con  aprendizaxes  non  adquiridos  en

relación cos estándares:

TIC1B2.2.2.  Instala  sistemas  operativos  e  programas  de  aplicación  para  a  resolución  de

problemas en computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, seleccionando as

tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible.

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar redes de datos,

indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais.

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os niveis OSI de

dous equipamentos remotos.

TIC1B5.1.1.  Desenvolve  algoritmos  que  permitan  resolver  problemas aritméticos  sinxelos,

elaborando os correspondentes diagramas de fluxo.

TIC1B5.2.1.  Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar

problemas que impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas.

TIC1B5.3.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código

determinado, partindo de determinadas condicións.
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TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e propón

exemplos concretos dunha linguaxe determinada.

TIC1B5.5.1.  Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que

solucionen problemas da vida real.

15.2. Plan de reforzo e recuperación

Partindo  dos  informe  individualizados  o  plan  reforzará  as  competencias  e  aprendizaxes

imprescindibles do curso anterior, que xa foron precisados no punto anterior, para garantir a

continuidade  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  O  coñecemento  personalizado  do

alumnado e da súa situación emocional levará a facer axustes curriculares durante o primeiro

trimestre do curso 2020/2021, para darlle continuidade ao longo do curso.

Para todos os alumnos e alumnas vanse propoñer unhas tarefas globalizadas que requiran a

posta en práctica das seguintes competencias clave, unha vez rematada a avaliación inicial:

• 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)

15.3. Medidas metodolóxicas e organizativas do plan de reforzo.

Despois da primeira semana do curso, e de ter feita a parte da avaliación inicial que ten que

ver co coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional, o profesor da

materia dará comezo ao plan de reforzo.

A través  do  plan  de  reforzo,  para  o  desenvolvemento  das  competencias  clave  de  xeito

integral, empregaranse tarefas baseadas na aprendizaxe cooperativa que favorezan tamén a

autoaprendizaxe, cun enfoque competencial con propostas metodolóxicas activas axustadas



as  necesidades  do  alumnado.  O  uso  das  TIC  como  recurso  didáctico  coa  finalidade  de

elaborar e compartir os resultados.

Estas tarefas implicarán:

• Autoaprendizaxe

• Uso das TIC para crear e compartir cun enfoque competencial.

• Potenciar o espíritu crítico e creativo

Dentro  do curso na aula virtual  do  centro  para 2ºBAC crearanse as tarefas,  ademáis  de

apuntamentos, vídeos e calquera recurso necesario que o profesor@ considere oportuno para

o seguimento da materia. O alumnado iniciarase nelas na segunda semana de comezo do

curso,  de  xeito  que  o  profesorado  poida  plantexar  as  tarefas  adecuadas  por  ter  feito  a

avaliación inicial na súa totalidade.

O profesorado poderá facer un seguimento continuo do traballo do alumnado a través da aula

virtual,  así  como  unha  avaliación  dos  resultados.  A  avaliación  farase  polos  traballos

desenvolvidos e entregados na aula virtual.  O plan de reforzo rematará cunha tarefa tipo

proba que sirva de repaso e consolidación

O plan de reforzo terá como finalidade o aliñamento das tarefas cos estándares propios de

2ºBAC,  e  cunha  vocación  interdisciplinar  traballando  todas  as  competencias  ao  tempo.

Prolongarase  o  plan  de  reforzo  ao  longo  do  curso  ata  ter  conseguido  o  pleno

desenvolvemento das competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso anterior,  e o

seu aliñamento co curso actual. 

15.4. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Programación

▪ d

▪ g

▪ B1.1.  Estruturas  de  almace-
namento de datos.  Tipos de
datos.  Variables,  vectores  e

▪ B1.1. Describir as estruturas de alma-
cenamento  e  analizar  as  característi-
cas de cada unha. 

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

▪ CD

▪ CMCCT.
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ i

▪ l

matrices.  Listas,  pilas  e  co-
las. Estruturas.

características. ▪ CCL

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

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

▪ B1.3.  Deseño de  algoritmos
con diagramas de fluxo utili-
zando ferramentas informáti-
cas.

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

▪ TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de
fluxo  de  mediana  complexidade
usando elementos gráficos e rela-
cionándoos  entre si  para dar  res-
posta a problemas concretos. 

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B1.4. Transformación de dia-
gramas de fluxo en pseudo-
código ou en código fonte.

▪ B1.5. Programación modular:
módulos,  procedementos  e
funcións.

▪ B1.3.  Realizar  programas  de  aplica-
ción nunha linguaxe de programación
determinada e aplicalos á solución de
problemas reais.

▪ TIC2B1.3.1. Elabora programas de
mediana complexidade definindo o
fluxograma correspondente e escri-
bindo o código correspondente. 

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TIC2B1.3.2.  Descompón  proble-
mas de certa complexidade en pro-
blemas  máis  pequenos  suscepti-
bles de seren programados como
partes separadas.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B1.6.  Deseño  e  realización
de probas: tipos de probas e
casos de proba. Depuración.

▪ B1.7.  Optimización  e  docu-
mentación. Análise de código
e  refactorización.  Reposito-
rios  de  código  e  control  de
versións.

▪ B1.4. Depurar programas informáticos,
optimizándoos para a súa aplicación.

TIC2B1.4.1.  Obtén o resultado de
seguir un programa escrito nun có-
digo determinado,  partindo de de-
terminadas condicións.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun
programa dado aplicando procede-
mentos de depuración.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ a

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B1.8.  Seguridade  lóxica.  Ti-
pos de ameaza e técnicas de
vixilancia  dos sistemas: pro-
tección contra virus e respal-
do de información.

▪ B1.9. Seguridade física: pro-
tección física das redes.

▪ B1.10. Tipos de código mali-
cioso e usos: virus, troianos,
portas traseiras e publicitario.

▪ B1.5. Analizar a importancia da protec-
ción da información  na sociedade do
coñecemento,  valorando  as  repercu-
sións de tipo económico, social ou per-
soal.

▪ TIC2B1.5.1.  Selecciona elementos
de protección de software para in-
ternet relacionándoos cos posibles
ataques.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIE..

▪ CSC

▪ TIC2B1.5.2.  Elabora  un  esquema
de bloques cos elementos de pro-
tección física fronte a ataques ex-
ternos  para  unha  pequena  rede,
considerando os elementos de har-
dware de protección

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ TIC2B1.5.3. Clasifica o código ma-
licioso pola súa capacidade de pro-
pagación e describe as caracterís-
ticas de cada un, indicando sobre
que elementos actúan.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CSC

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos



Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ i

▪ l

▪ m

▪ p

▪ B2.1. Linguaxes de marcaxe
para a creación de documen-
tos web.

▪ B2.2. Accesibilidade e usabi-
lidade en internet. 

▪ B2.1. Utilizar e describir as caracterís-
ticas  das  ferramentas  relacionadas
coa web  social,  identificando  as  fun-
cións  e  as  posibilidades  que  ofrecen
as plataformas de traballo  colaborati-
vo.

▪ TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e
blogs con ferramentas específicas
analizando  as  características  fun-
damentais  relacionadas  coa  súa
accesibilidade e a súa usabilidade,
tendo en conta a función á que es-
tá destinada.

✔ CD

✔ CMCCT.

✔ CCL

✔ CCA

✔ CSIEE

✔ CSC

✔ CCEC

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ i

▪ l

▪ m

▪ p

▪ B2.3.  Ferramentas  de  xes-
tión de contidos da web 2.0.

▪ 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.

▪ TIC2B2.2.1. Elabora traballos utili-
zando as posibilidades de colabo-
ración que permiten as tecnoloxías
baseadas na web 2.0.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC

▪ a

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ m

▪ B2.4. Características da web
2.0.

▪ B2.3.  Analizar  e utilizar  as posibilida-
des  que  nos  ofrecen  as  tecnoloxías
baseadas na web 2.0 e sucesivos des-
envolvementos, aplicándoas ao desen-
volvemento de traballos colaborativos.

▪ TIC2B2.3.1. Explica as característi-
cas  relevantes  da  web  2.0  e  os
principios en que esta se basea.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CSC

▪ CCEC

Bloque 3. Seguridade

▪ a

▪ b

▪ d

▪ g

▪

▪ i

▪ l

▪ B3.1. Medidas físicas e lóxi-
cas de seguridade en redes:
devasas, copias de segurida-
de,  sistemas  de  control  de
acceso,  monitorización  de
sistemas e análise de logs.

▪ B3.1. Adoptar as condutas de seguri-
dade activa e pasiva que posibiliten a
protección dos datos e do propio indi-
viduo nas súas interaccións en internet
e na xestión de recursos e aplicacións
locais.

▪ TIC2B3.1.1.  Elabora  un  esquema
de bloques cos elementos de pro-
tección física fronte a ataques ex-
ternos  para  unha  pequena  rede,
considerando  tanto  os  elementos
de  hardware  de  protección  como
as  ferramentas  de  software  que
permiten protexer a información.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ CCEC

▪ b

▪ d

▪ g

▪ i

▪ l

▪ B3.2.  Uso  básico  dun  con-
torno  de  desenvolvemento:
edición de programas e xera-
ción de executables.

▪ B3.2. Utilizar  contornos de programa-
ción para deseñar programas que re-
solvan problemas concretos.

▪ TIC2B3.2.1. Elabora programas de
mediana  complexidade  utilizando
contornos de programación.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CAA

▪ CSIEE
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15.5. Temporalización e ponderación de contidos do curso de TIC 2ºBAC

A programación organízase en 5 unidades didácticas, coa seguinte secuenciación, 

temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas
Estandar

aprendizaxe
Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1.Introdución a programación.
(Linguaxes de programación: estrutura
dun programa informático e elementos

básicos do programa. Tipos de linguaxes..
Compiladores e intérpretes. Tipos de

datos básicos. Constantes e
variables.Operadores e expresións.
Comentarios. Estruturas de control.

Condicionais e iterativos)

TIC2B1.1.1. 
TIC1B5.1.1.

20% 7%

Unidade 2. Repaso conceptos básicos
Redes Programación con Scratch.

TIC1B2.2.2

TIC1B4.1.1.

TIC1B4.2.3.

TIC1B4.3.1.

TIC1B5.2.1.

TIC1B5.3.1

TIC1B5.4.1.

TIC1B5.5.1.

60% 21%

Unidade 2.  Publicación e difusión de
contidos._I

(Visión xeral de Internet Web 2.0, deseño
e desenvolvemento de páxinas web,

introducción a Javascript)

TIC2B2.3.1.
TIC2B2.2.1.
TIC2B2.1.1.

20% 7%

2ª Unidade 3.  Publicación e difusión de
contidos._I

(Visión xeral de Internet Web 2.0, deseño
e desenvolvemento de páxinas web,

introducción a Javascript)

TIC2B2.3.1.
TIC2B2.2.1.
TIC2B2.1.1.

60% 21%

Unidade 4. Seguridade informática

TIC2B3.1.1.
TIC2B1.5.2.
TIC2B1.5.3.
TIC2B1.5.1.

40% 14%

3ª

Unidade 5.Algorimos. Pseudocódigo e
diagramas de fluxo

TIC2B1.1.1.
TIC2B1.2.1.
TIC2B1.3.1.

30% 9%

Unidade 6.Programación 
(Profundizamos nunha linguaxe de

programación)

TIC2B1.4.2. 
TIC2B1.4.1.
TIC2B1.3.1.
TIC2B1.3.2.
TIC2B3.2.1

70% 21%



Para a temporalización das unidades tense en conta o plan de reforzo. (unidade 1 e 2)

A temporalización é orientativa, pois depende moito do desenvolvemento da clase, do 

ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é preciso ao

longo docurso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a cada 

unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en función 

do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

15.6. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso

de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.
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15.6.1. Procedementos e intrumentos de avaliación

O caracter eminente práctico desta materia condiciona o xeito de avaliar o traballo dos alumnos/

as. As ferramentas de avaliación empregadas serán as seguintes:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis das produccións dos alumnos Rúbricas, lista de cotexo

Probas realizadas a través do aula virtual Cuestións tipo test

Prácticas tipo exame

15.6.2. Criterios  sobre a avaliación a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas (Tets, 
prácticas tipo exame)

30% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo 

70%
Todas as prácticas deberán ser entregadas en forma e prazo

As prácticas ou traballos entregadas fóra de prazo terán unha nota
máxima de 5 sobre 10. Tamén haberá un tempo límite para a súa
entrega.

De non realizarse ningunha proba obxectiva o segundo apartado sería o 100%



Aclaracións: 

Os  alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non seña a

enconmendada,   descontaráselle  medio  punto  a  súa  nota  final  da  avaliación  por  cada

chamada de atención. Se o alumn@acumula 4 chamadas de atención ao longo do trimestre

automáticamente estará suspenso.

Se un alumno/a  ou alumnos/as  son sorprendidos copiando probas,   prácticas  ou

traballos  que  teñan  que  facer,  ben  a  través  de  apuntes,  de  medios  electrónicos  ou

doutros compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á

entrega,  coa intención de mellorar  a  nota  … implicará  a anulación de dita  proba ou

práctica,  e  polo tanto,  carreará  o  suspenso  automático,  con  nota  de  cero.  Como

consecuencia cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán

igualmente  sancionados  co  suspenso  da  avaliación  o  alumn@ ou  alumn@s  que  o

facilitaran, entendendo que esas prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco

fiables á hora de medir o obxecto da mesma. Solo poderán aprobar o curso se aproban a

recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados correctamente feitos por

eles segundo as pautas indicadas polo profesor. No caso de que este incidente ocurrira

durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba

extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o curso.

Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes
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Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e

estará constituída por un exame cun contido que estará directamente relacionado cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados parciais de cada trimestre. Terá que obter nesta proba ó menos un 5 para

superar a materia.



16. RÓBOTICA 1ºBAC16. RÓBOTICA 1ºBAC

16.1. Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020

Non hai aprendizaxes non adquiridas por ser a primeira vez que se cursa a materia

16.2. Plan de reforzo e recuperación

Non fai falta un plan de reforzo ao ser a primeira vez que se cursa a materia

16.3.  Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e competencias clave para a materia

Robótica. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A robótica

b

e

f

B1.1. Orixe e evolución da robó-
tica. 

B1.2. Áreas de aplicación da ro-
bótica. Tipos de robots.

B1.1. Analizar os tipos e as apli-
cacións  dos  robots  identificando
os problemas que resolven.

ROB1.1.1. Identifica aplicacións dos robots e descri-
be a forma na que resolven os problemas para os 
que se deseñaron.

CCL

CMCCT

CSC

ROB1.1.2. Identifica os principais tipos de ro-
bots e describe as súas aplicacións.

CCL

CMCCT

CSC

CCEC

b

e

f

h

B1.3.  Estrutura  e funciona-
mento  dos  robots.  Senso-
res,  actuadores  e controla-
dores.  Motores,  transmi-
sións e reductoras. Manipu-
ladores.

B1.2.  Describir  a  estrutura  e  o
funcionamento dos robots.

ROB1.2.1. Identifica as partes dun sistema ro-
bótico e describe a súa función no conxunto.

CCL

CMCCT

ROB1.2.2. Explica o funcionamento dos sen-
sores e actuadores máis habituais.

CCL

CMCCT

Bloque 2. Programación e control

b

e

f

g

B2.1.  Características  das
unidades  de  control.  Har-
dware básico.

B2.2.  Conexión  de  senso-
res e actuadores coa unida-
de de control. Circuítos típi-
cos para sensores e actua-
dores.

B2.1.  Realizar  montaxes  de  cir-
cuítos que funcionen como senso-
res e actuadores dun sistema de
control.

ROB2.1.1. Identifica as características técni-
cas do controlador utilizado e os portos de co-
municación.

CMCCT

ROB2.1.2. Conecta sensores e actuadores 
coa unidade de control.

CMCT

CAA

b

e

f

g

B2.3.  Diagramas  de  fluxo.
Simboloxía.

B2.4.  Técnicas  de  análise
de problemas mediante dia-
gramas de fluxo.

B2.2. Analizar problemas e repre-
sentar algoritmos que os resolven
mediante diagramas de fluxo.

ROB2.2.1. Elabora algoritmos que resolven 
problemas utilizando diagramas de fluxo.

CMCT

CD

CAA

ROB2.2.2. Analiza diagramas de fluxo e inter-
preta as instrucións que describen.

CCL

CMCCT

CD

                                                               102   de  146



                                                                                                       Programación Departamento Tecnoloxía 2020/2021

Robótica. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

e

f

g

B2.5.  Contornos  e  lingua-
xes  de  programación  para
controladores.

B2.6.  Estruturas  e  bloques
fundamentais  dun  progra-
ma informático.

B2.7. Estruturas de control:
secuenciais,  condicionais  e
iterativas.  Almacenamento
de  datos:  variables.  Fun-
cións.

B2.8.  Creación  e  modifica-
ción  de  programas.  Ferra-
mentas  de  depuración  de
programas.

B2.3. Realiza programas que con-
trolan o comportamento de dispo-
sitivos ou sistemas robóticos.

ROB2.3.1.  Deseña programas con estruturas
de control, de almacenamento de datos e fun-
cións.

CMCCT

CD

CAA

ROB2.3.2.  Realiza  programas  que  controlan
as saídas en función das entradas de acordo
coas condicións establecidas.

CMCCT

CD

CAA

ROB2.3.3. Programa unidades de control para con-
trolar dispositivos ou sistemas robóticos.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

Bloque 3. Proxectos de robótica

b

e

f

g

B3.1.  Análise  de  proble-
mas:  necesidades  estrutu-
rais,  mecánicas,  electróni-
cas  e  enerxéticas  dun  ro-
bot.

B3.2. Técnicas de deseño e
de construción de sistemas
robóticos.

B3.1.  Realizar  o deseño estrutu-
ral,  mecánico  e  electrónico  dun
sistema robótico mediante o pro-
ceso de resolución de problemas
tecnolóxicos.

ROB3.1.1.  Deseña  e  planifica  a  construción
dun sistema robótico que resolva un problema
determinado.

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

b

e

f

g

B3.3.  Resolución  de  desa-
fíos e problemas robóticos.
Análise  do  problema.  Dia-
grama de fluxo do funciona-
mento. Programación estru-
turada. Verificación e depu-
ración.

B3.2.  Realizar o deseño dun sis-
tema  robótico  que  utilice  control
programado para resolver un pro-
blema determinado.

ROB3.2.1. Desenvolve un programa para con-
trolar un sistema robótico de acordo coas es-
pecificacións previamente establecidas.

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

b

e

f

g

B3.4.  Técnicas  de  depura-
ción de programas de con-
trol.

B3.5.  Técnicas de localiza-
ción de fallos e avarías.

B3.3.  Verificar  o  funcionamento
dos programas e das montaxes.

ROB3.3.1. Realiza as probas necesarias para
verificar  o  funcionamento  dos  programas  e
montaxes.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

ROB3.3.2.  Realiza as  modificacións  necesa-
rias para a optimización do funcionamento.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

b

e

f

g

h

B3.6. Documentación técni-
ca dun proxecto.

B3.7. Comunidades e redes
de intercambio en internet.

B3.4.  Utilizar internet  como fonte
de información para o deseño do
prototipo  e  para  a  resolución  de
problemas  técnicos,  respectando
os dereitos de autoría.

ROB3.4.1. Elabora a documentación necesa-
ria para a planificación e construción e progra-
mación do prototipo.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

ROB3.4.2. Utiliza a información dispoñible en
internet e respecta os dereitos de autoría.

CCL

CMCCT

CD

CAA



Robótica. 1º de bacharelato

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

a

b

e

f

g

B3.8.  Técnicas  de  difusión
de información.

B3.9.  Tipos  de  licenzas
para  compartir  documenta-
ción e programas.

B3.5. Difundir o proxecto para po-
ñelo  a  disposición  da comunida-
de.

ROB3.5.1. Publica documentación do proxec-
to realizado.

CCL

CMCCT

CD

ROB3.5.2.  Selecciona o tipo de licenza ade-
cuado para compartir a información.

CD

CSC

16.4. Temporalización e ponderación de contidos do curso de Robótica de 1ºBAC

A Programación Didáctica organízase en 6 unidades didácticas coa seguinte 

secuenciación, temporalización e peso:

Avaliación Unidades didácticas
Estandar

aprendizaxe
Peso trimestre Peso curso

1ª

Unidade 1. Introdución a robótica

ROB1.1.1. 
ROB1.1.2. 
ROB1.2.1.
ROB1.2.2.

20% 7%

Unidade 2. Diagramas de fluxo
ROB2.2.1
ROB2.2.2

30% 10,5%

Unidade 3. Introducción á programación
con Arduino I2

(Ferramentas e compoñentess en
Tinkercad, programación por código IDE

Arduino)

ROB2.1.1.
ROB2.1.2.
ROB2.3.1.
ROB3.3.1. 
ROB3.3.2.

50% 17,5%

2ª
Unidade 4. Programación con ArduinoII

ROB2.1.1.
ROB2.1.2. 
ROB2.3.1.
ROB2.3.2.
ROB2.3.3.
ROB3.1.1.
 ROB3.2.1. 
ROB3.3.1. 
ROB3.3.2.

100% 35%

3ª

Unidade 5. Programación con MBLOCK

(Programación por bloques)

ROB2.3.1.
ROB3.3.1. 
ROB3.3.2.

40% 12%

Unidade 6.Programación Mbot Ranger
ROB2.1.1.
ROB2.1.2. 
ROB2.2.2. 

60% 18%

2 Tanto nas unidades 2 como 3 debido a situación actual de pandemia intentarase na medida do posible sustituir as 
montaxes por simulacións. De ser presico, en función de como se vaia desenvolvendo o curso, alternaranse as 
simulacións do programa Tinkercad co programa  Processing, e deste xeito ir introducindo as diferentes estruturas que se 
empregan na programación
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ROB3.3.1.
 ROB3.2.1. 
ROB2.3.1.
ROB2.3.2.
ROB2.3.3.

Estas temporalizaciones son orientativas, pois depende moito do desenvolvemento da 

clase, do ritmo de aprendizaxe dos alumnos/as e dos seus coñecementos previos. Se é 

preciso ao longo docurso poderanse modificar algún tipo de actividade, tempo adicado a 

cada unidade, sendo o desenvolvemento práctico da materia a mellor referencia e en 

función do grao de evolución dos alumnos modificarase o que seña preciso.

Intentarase que cada unidade do curso desenvolvase dun xeito práctico e 

procurando que os alumnos/as sepan establecer unha conexión entre os contidos que van 

adquirindo ao longo docurso, e cos que adquiren noutras materias, xa que a Tecnoloxía é 

unha materia interdisciplinar.

16.5. Avaliación

Según o  Decreto  86/2015  do  25 de  Xuño  no Artigo  21 a  avaliación  do  proceso  de

aprendizaxe do alumno será continua, formativa e integradora.

A avaliación tamén é individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno/a, na

súa  situación  inicial  e  atendendo  a  diversidade  de  capacidades,  actitudes,  ritmos  e

estilos de aprendizaxe.

Para  levar  a  cabo  a  avaliación  é  necesario  que  se  establezcan  os  momentos  de

avaliación pertinentes, así será necesaria unha avaliación inicial ou diagnóstico, que

nos informe da situación do alumnado respeto a materia. Realizarásen a principio de

curso a partir da información académica do alumno e dunha proba específica. Tamén se

realizará o inicio de cada unidade didáctica e consistirá na formulación, ao grupo ou

individualmente,  de  dúas  ou  tres  preguntas  unha  vez  presentados  os  contidos  da

unidade a través, por exemplo, dun esquema conceptual; unha avaliación procesual ou

formativa ao longo de todo o proceso que constate a marcha do grupo e as difilcutades

que  existen;  e  por  último  unha  avaliación  sumativa que  nos  permita  comprobar  o

avance realizado no aprendizaxe dos alumnos/as.

Asi  mesmo,  se  contempla  no  proceso  a  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  e

coevaluación de maneira que os alumnos se impliquen e participen no seu propio proceso



de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se centra en

resaltar os erros cometidos, para convertirse nunha guía para que o alumno comprenda

que lle falta por acadar e como pode logralo.

16.5.1. Procedementos e intrumentos de avaliación

O caracter eminente práctico desta materia condiciona o xeito de avaliar o traballo dos alumnos/

as. As ferramentas de avaliación empregadas serán as seguintes:

Procedementos Instrumentos

Observación sistemática Escala de apreciación

Análisis das produccións dos alumnos Rúbricas, lista de cotexo

Probas realizadas a través do aula virtual Cuestións tipo test

Prácticas tipo exame

16.5.2. Criterios  sobre a avaliación a cualificación e promoción:

Os criterios de cualificación en relación aos criterios de avaliación e estándares no seo

competencial son: 

Concepto Peso

Probas obxectivas (Tets, 
prácticas tipo exame)

30% A nota mínima para facer media e obter unha cualificación 

positiva é 4 sobre 10

Produtos derivados do seu 
traballo 

70%
Todas as prácticas deberán ser entregadas en forma e prazo
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As prácticas ou traballos entregadas fóra de prazo terán unha nota
máxima de 5 sobre 10. Tamén haberá un tempo límite para a súa
entrega.

De non realizarse ningunha proba obxectiva o segundo apartado sería o 100%

Aclaracións: 

Os  alumn@s que ao longo das clases están a realizar unha tarefa que non seña a

enconmendada,   descontaráselle  medio  punto  a  súa  nota  final  da  avaliación  por  cada

chamada de atención. Se o alumn@acumula 4 chamadas de atención ao longo do trimestre

automáticamente estará suspenso.

Se un alumno/a  ou alumnos/as  son sorprendidos copiando probas,   prácticas  ou

traballos  que  teñan  que  facer,  ben  a  través  de  apuntes,  de  medios  electrónicos  ou

doutros compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á

entrega,  coa intención de mellorar  a  nota  … implicará  a anulación de dita  proba ou

práctica,  e  polo tanto,  carreará  o  suspenso  automático,  con  nota  de  cero.  Como

consecuencia cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán

igualmente  sancionados  co  suspenso  da  avaliación  o  alumn@ ou  alumn@s  que  o

facilitaran, entendendo que esas prácticas ou probas quedan anuladas por seren pouco

fiables á hora de medir o obxecto da mesma. Solo poderán aprobar o curso se aproban a

recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados correctamente feitos por

eles segundo as pautas indicadas polo profesor. No caso de que este incidente ocurrira

durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba

extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o curso.

mailto:alumn@acumula
mailto:alumn@s


Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e

estará constituída por un exame cun contido que estará directamente relacionado cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados parciais de cada trimestre. Terá que obter nesta proba ó menos un 5 para

superar a materia.

Calquera mala conduta grave dun alumn@, en calquera materia que imparta

o  Departamento suporá que  o  alumn@ deberá presentarse ao  exame de

recuperación en xuño. Esta medida aplicarase a tódolos niveis e en tódolos

cursos.
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No caso de que un alumn@ acumule 4 partes por unha mala conduta, 

implicará un suspenso na avaliación. Cada parte descontaralle 0,5 puntos na 

súa nota final da avaliación.

17.  17.  OrganizaciónOrganización  dosdos  procedementos  queprocedementos  que  llelle  permitanpermitan  aoao

alumnado  acreditar  os  coñecementosalumnado  acreditar  os  coñecementos  necesarios  ennecesarios  en

determinadas materias. determinadas materias. 

O alumno que queira acceder a Tecnoloxía Industrial II e non cu rsara  Tecnoloxía 

Industrial I deberá facer unha proba         de         coñecemento   durante os primeiros 15 dias do 

curso escolar, se non a supera, terá suspensa Tecnoloxía Industrial I, como optativa de 

primeiro de bacharelato, podendo cursar tamén Tecnoloxía Industrial II.

O alumno que queira acceder a Tics  I I  e non cu rsara  Tics I de bacharelato deberá 

facer unha proba         de         coñecemento   durante os primeiros 15 dias do curso escolar, se non 

a supera, terá suspensa Tics I, como optativa de primeiro de bacharelato, podendo cursar 

tamén Tics II.

18. Grao mínimo de consecución para superar a materia18. Grao mínimo de consecución para superar a materia

18.1. Tecnoloxía 2ºESO

✔Entende o proceso tecnolóxico en conxunto, distinguindo as súas fases.

✔Expresa as súas ideas empregando as técnicas de expresión e comunicación técnica. Sabe

facer en casos simples esbozos, bosquexos e documención técnica.

✔Diferencia as vistas dunha peza no sistema diédrico.

✔Resolve problemas de escalas e coñece as normas de acotación

✔Coñece os principais materiais , madeira e metais, de uso técnico e as súas propiedades.

✔Entende e recoñece as estructuras e os esforzos. 

✔Comprende o funciomanento dos mecanismos de transmisión e os seus conceptos. Calcula

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



✔Ten unha conprensión elemental dos circuitos eléctricos e as transformacións enerxéticas

neles, facendo e simulando montaxes básicas dos circuitos. Realiza cálculos simples das

diferentes magnitudes eléctricas empregando a lei de OHM. Diferencia os circuitos serie,

paralelo  e  mixto.  Obtén  a  resistencia  equivalente  dunha  configuración  sinxela  de

resistencias. Entende o concepto de potencia e enerxía.

✔Coñece  un  equipo  informáticos  básico  e  identifica  as  súas  partes  básicas  e  funcións.

Manexa software para expesar ideas técnicas.

✔Realiza programas sinxelos no Scratch

18.2. Tecnoloxía 3ºESO

✔Entende o proceso tecnolóxico en conxunto, distinguindo as súas fases, sendo quen de

lévalo a práctica no caso dun prototipo sinxelo.

✔Expresa as súas ideas empregando as técnicas de expresión e comunicación técnica. Sabe

facer en casos simples esbozos, bosquexos e documención técnica.

✔Coñece os principais materiais, pásticos e materiais de construcción, de uso técnico e as

súas propiedades.

✔Entende  os  circuitos  eléctricos,   electrónicos  e  de  control  desde  o  punto  de  vista

fenomenolóxico. Coñece as magnitudes que permiten a súa descripción científica es as leis

que as relacionan. Emprega os coñecementos nas aplicacions básicas.

✔Coñece un equipo informáticos básico. Manexa software para expesar ideas técnicas. Obten

información da rede coñecendo as medidas de seguridade fundamentais.

 18.3. Tecnoloxía 4ºESO

✔Comprende os sistemas de comunicación con fios e sen eles.

✔Publica e intercambia información en medios dixitáis.

Comprende a nivel elemental a programación de ordenadores.

✔Coñece  os   elementos  das  instalaciones:  eléctrica,  auga  sanitaria  e  de  saneamento,

calefacción, gas, aire acondicionado e domótica.

✔Comprende a arquitectura bioclimática  e as técnicas de aforro nas vivendas.

✔Coñece o  funcionamento dos compoñentes da electrónica analóxica e das portas lóxicas en

relación a álxebra de Boole.

                                                               110   de  146



                                                                                                       Programación Departamento Tecnoloxía 2020/2021

✔Coñece o funcionamento dos sistemas automáticos e os principios da robótica.

✔Comprende os principios de funcionamento dos circuitos neumáticos. Sabe a súa simboloxía

e compoñentes básicos.

✔Sabe a evolución histórica da tecnoloxía e a súa repercusión no día a día.

✔18.4.TICS 4ºESO

✔ Coñece as normas que permiten condutas e hábitos seguros na interacción en rede e na

publicación e intercambio de información dixital.

✔Adquire coñecementos para respetar os dereitos de propiedade intelectual na web.

✔Coñece os tipos de licenza de uso e distribución.

✔Fai a configuración básica dos equipos informáticos.

✔Xestiona a instalación de software.

✔Coñece as aplicacións básicas de comunicación entre dispositivos.

✔Comprende a arquitectura básica dos ordenadores e a forma de conexión con fíos e sen

eles.

✔Coñece e usa en proxectos sinxelos aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico.

✔Coñece os procedementos de intercambio de información entre dispositivos e os riscos de

seguridade e medidas de protección.

✔Sabe compartir recursos en redes locais e internet.

✔ Fai  páxinas web sinxelas e con ferramentas  de carácter  social  traballo  colaborativo  na

nube.

✔Coñece as diferentes plataformas de intercambio, de forma segura, na rede.

18.5. Tecnoloxía Industrial 1ºBA

✔Fai  unha  proposta  sinxela  dun  producto  e  os  eu  lanzamento  o  mercado.  Entende  os

conceptos fundamentais de control de calidade e normalización.



✔Entende  os  bloques  básicos  para  o  funcionamento  dunha  máquina.  Deseña  circuitos

sinxelos e caracterizalos a través dos seus parámetros básicos. Fai medidas básicas   de

magnitudes en circuitos industriais. Programación básica dun sistema automático.

✔Entende  de  forma  elemental  a  relación  entre  as  propiedades  dos  materiais  e  a  sua

estructura interna. Coñece as técnicas de fabricación de productos, es as màquinas usadas

na fabricación, así como a normas de seguridade.

✔Coñece os procesos de obtención da enerxía e o seu impacto. Describe a estructura interna

dos distintos tipos de centrais de producción de enerxía. Sabe facer os calculos enerxéticos

básicos de consumo e produción.

18.6. Tecnoloxía Industrial 2ºBAC

✔Coñece as propiedades dos materiales.

✔Coñece e comprender os distintos tipos de ensaios de materiales.

✔Sabe os principios fundamentais de máquinas.

✔Aplica os principios de máquina no caso das eléctricas e as térmicas.

✔Sabe a simboloxía e tipos de sistemas nemáticos.

✔Diseña sistemas neumáticos simples.

✔Entende  o  funcionamento  dos  circuitos  lóxicos  combinacionais  baseados  na  álxebra  de

Boole.

✔Comprende o funcionamento dos circuitos secuenciais baseados na teoría de autómatas

finitos.

18.7.TICS 1ºBAC

✔Entende  as  transforamacións  sociais  provocadas  debido  as  TIC  e  a  súas  repercusións

económicas.

✔Sabe como está configurado un ordenador desde o punto de vista estructural: procesador,

placa, memorias, dispositivos de almacenamento etc......

✔Entende as funcións dos sistemas operativos. Tipos de software en xeral.

✔Manexa e crear bases de datos sinxelas.

✔Crea informes coa folla de cáculo  e o procesador de texto.

✔Crea presentacións multimedia.

✔Manexa  programas de manipulación de imaxes, son e video.
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✔Entende o funcionamento básico   das redes de ordenadores, coñecendo os elementos de

hardware precisos para a súa implementación.

✔Sabe  facer  programas  nunha  linguaxe  de  programación,  entendendo  os  principios  dos

paradigmas mederno de programación en diferentes entornos.

18.8.TICS 2ºBAC

✔Deseña algoritmos sinxelos. Emprega o Pseint

✔Implementación  dun  algoritmo  nunha  linguaxe  de  programación  empregando  módulos,

procedementos e funcións.

✔Realiza  programas  sinxelos  programando  por  bloques,  Scratch,  e  empreñando  unha

linguaxe de alto nivel.

✔Sabe facer a depuración dun programa.

✔Analiza a importancia  da proteción da información.

✔Usa as ferramentas da web social.

✔Publica contidos na web.

✔Adopta conductas de seguridade para a protección de datos en internet.

18.9.Robótica 1ºBAC

✔Entende a diferenza entre máquina, automatismo e robot

✔Define robot 

✔Coñece a arquitectura dun robot: estrutura do corpo, actuadores e sensores.

✔Enumera as aplicacións dos robots

✔Entende e identifica nos diferentes procesos o sistemas de control en lazo aberto e lazo 

pechado

✔Realiza programas sinxelos coa tarxeta ArduinoI en linguaxe C

✔Programa por bloques mBlock



✔Realiza programas sinxelos para realizalo control do MBOT Ranger

19. Concrecións metodolóxicas que require a materia19. Concrecións metodolóxicas que require a materia

19.1. A Tecnoloxía na ESO

     Segundo o decreto 86/2015 do 25 de xuño no artigo 11 establece que a metodoloxía

didáctica na etapa da educación secundaria obligatoria deberá ser activa e participativa

favorecendo  o  traballo  individual  e  cooperativo  do  alumnado,  así  como  o  logro  dos

obxectivos e das competencias correspondentes.

      A metodoloxía da área de tecnoloxía baséase no método de proxectos que se vai 

adaptando a cada bloque de contidos:

 No bloque de proceso de resolución de problemas tecnolóxicos a estratexia será 

principalmente expositora (sempre partindo dos coñecementos previos dos alumnos, 

fomentando a súa participación e presentado aplicacións reais dos contidos para asegurar a 

funcionalidade do aprendido,e acadar así a motivación do alumnado) e alternarase coa 

análise de obxectos.

      Os bloques de expresión e comunicación técnica e de tecnoloxías da información e 

da comunicación terán un caracter eminentemente práctico, tras unha breve exposición 

inicial os alumnos realizarán exercicios no primeiro caso ou traballarán coas diferentes 

aplicacións informáticas para resolver no ordenador os diferentes problemas que plantexe no 

segundo

      No bloque de materiais de uso técnico a estratexia será fundamentalmente expositora 

e de análise de obxectos e no bloque de máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e 
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circuitos eléctricos comezarase con exposicións e realización de exercicios e análise de 

obxectos como base para executar proxectos nos que se apliquen ditos contidos e nos que 

seguiremos para a súa execución todas as fases de dita metodoloxía.

 Actividades

       Polo que se refire as actividades, estas poden agruparse en distintos tipos dependendo

das súas características e finalidades. As  actividades de inicio,  propostas ao comezo de

cada unidade, buscan coñecer o nivel do que parte o alumnado con respecto aos contidos

que  se  van  traballar  e  tamén teñen  o  obxectivo  de  motivar  o  alumnado.  Logo  están  as

actividades de consolidación, que reforzan as cuestións abordadas, poden traballarse en

parellas ou en pequeno grupo para que se axuden uns a outros. están As  actividades de

reforzo e de ampliación, que como o seu propio nome indica serven de apoio unhas e teñen

un  carácter  complementario  as  outras  Tamén  temos  as  actividades  de  síntese que

consisten  en  pequenos  traballos  como  realización  de  mapas  conceptuais,  debates  ou

pequenos traballos sobre un determinado tema relacionado coa materia.  Actividades de

experimentación que facilitan a compresión dos contidos a través de distintas experiencias.

Finalmente,  as  actividades  de  avaliación para  detectar  se  se  acadan  os  obxectivos

previstos.  Actividades de recuperación facilitadas a aqueles alumnos que non acaden os

obxectivos marcados pola materia.

 Agrupamentos

    Dependendo do tipo de actividade que se propoñan e en función das peculiaridades e

necesidades  concretas  dos  alumnos,  as  formas  de  agrupamento  van  ser  diferentes.

Encomendaranse tarefas para realizar ben individualmente, ben en parellas ou en grupo. As

actividades individuais son necesarias para desenvolver a autonomía e a iniciativa persoal.

Pola súa banda, as actividades en parella favorecen a socialización e a negociación, pódese

acudir a elas para buscar o reforzo para alumnos/as co ritmo de aprendizaje máis lento ou a



ampliación  para  aqueles  que o  mostren máis  rápido.  E finalmente,  están as  actividades

grupais, que esixen traballar en equipo, ceder, debater, consensuar e distribuír o traballo

Método de proxectos

O  método  de  proxectos  ten  como  finalidade  o  deseño  dun  obxecto  ou  sistema

tecnolóxico que resolva un problema ou necesidade para logo construílo e avaliar a súa

validez como solución. 

Fase Descrición Duración Tipo de actividades

1ª Formulación do

problema

Breve Explicación  do  profesor.  Debate  na  aula  en

pequeno ou grande grupo. Lectura de texto.

2ª Busca  de

información

Regular Explicación do profesor. Consulta de textos medios

audiovisuais . Consulta en Internet.

3ª Deseño  da

solución

Longa Debate  en  grupo.  Elaboración  de  bosquexos  e

especificacións

4ª Comunicación

da solución

Longa Elaboración do anteproxecto, planos e documentos.

Exposición oral.

5ª Realización Longa Construción de obxectos. Montaxes. Simulación do

funcionamento .

6ª Avaliación Longa Elaboración  e  formalización  de  cuestionarios.

Debate en grupo. Propostas de mellora.

7ª Comunicación Longa Elaboración  da  memoria.  Exposicións  orais.
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do proceso Elaboración de audiovisuais.

As clases teóricas e prácticas (resolución de exercicios e problemas) e os proxectos

que  se  leven  a  cabo  débense  complementar.  Deste  xeito,  os  coñecementos  teóricos

adquiridos  deben ser  unha  base  para  a  resolución  do  proxecto  ou das prácticas  e,  ao

mesmo tempo, estes últimos deben servir para consolidar os primeiros. 

Para traballar no taller indicaranse as normas de traballo que todos os alumnos teñen

que respectar. O uso indebido do material e ferramentas do taller, así como o non respectar

as normas   poderá   ser   penalizado   polo   profesor/a   segundo   a   súa   consideración.

Fomentarase a participación do alumno durante o desenvolvemento  das clases, para

poder aclarar dúbidas, dar solucións aos problemas que xurdan e aportar calquera opinión

que considere oportuna.

Emprego das TIC na area de tecnoloxía 

Cremos que o mellor método para impartir os contidos de informática é integralos na

medida do posible no método de proxectos, empregando o ordenador para a realización da

memoria final (procesador de textos), para a realización dun orzamento ou folla de pedido

(folla  de cálculo),  para a realización de planos (programas de deseño gráfico)  e  para a

busca, intercambio e propagación de información (internet ).

Empregaremos o aula virtual ao longo de todo o curso.

19.2. Tecnoloxía Industrial no Bacharelato

Dada a extensión da materia nos dous cursos do bacharelato preténdese que

os alumnos teñan un coñecemento básico pero rigoroso dos conceptos relativos á enerxía,

aos materiais, aos procedementos de fabricación, de comercialización, aos distintos tipos

de circuítos, máquinas, motores ...

Cada unidade constará dunha introdución na que se plantexan os conceptos a estudiar e a

súa conexión coa realidade técnico-industrial ou doméstica, utilizarase unha linguaxe

técnica-científica  para acostumar ó alumno a estas novas verbas e a usalas con

propiedade.

É moi importante acostumar ó alumno a razoar e cumprir os procedementos  de traballo

que  lle  facilitarán  o  desempeño  correcto  e  seguro  de  calquera  traballo  ou  labor

relacionada coa tecnoloxía.



En cada unidade realizaranse exercicios de aplicación inmediata dos conceptos  recén

explicados para facilita-la comprensión  dos mesmos. Ó final de cada unidade realizarase

un boletín de exercicios mais elaborados  para afondar e asentar os distintos conceptos

expostos ó longo da unidade.

Dada a grande cantidade de conceptos a expoñer durante o curso e rebaixar a aridez dos 

mesmos procurarase a participación activa dos alumnos no desenvolvemento das clases 

xa sexa respondendo as cuestións do seu interese ou facéndolles preguntas que atraian a 

súa curiosidade. En todo instante procurarase relacionar os conceptos de cada unidade 

didáctica coa súa aplicación práctica no mundo industrial-empresarial ou doméstico. 

Sempre que sexa posible utilizaranse programas informáticos de simulación para facilita- la

comprensión das leis de resolución de circuítos, o funcionamento dos circuítos dixitais ou 

analóxicos, comprende-la misión que realizan determinados elementos nun circuíto, 

realización do modelado de máquinas eléctricas, etc.

Dada a grande extensión da materia e sempre que sexa posible realizaranse  prácticas.

Ademais, un dos elementos  mais atractivos da asignatura é a realización de visitas a

empresas ou lugares onde se vexa a aplicación práctica dos conceptos teóricos.

En  resumo  a   metodoloxía  didáctica  adaptarase  ás  características  de  cada  alumno,

favorecerá a súa capacidade para aprender por si mesmo e traballar en equipo, a busca

selectiva de información que inclúa o uso de novas tecnoloxías e, finalmente, a transferencia

do aprendido ao real.

19.3. Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)

   Dende o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque

serven tanto para integrar as restantes materias do currículo como para afondar en

aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que

son especialmente indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven

destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se

utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a

colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos

relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes

como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a

resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a
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utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet,

aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo

procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos

adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito

emprendedor.

19.4. Na materia de Robótica

    Dende o punto de vista metodolóxico, a ensinanza desta materia require que se traballe en

equipo, para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a

avaliación ou a mellora de sistemas robóticos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico

e social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos,

a realizar cálculos e estimacións ou a planificar a realización de actividades de deseño e de

montaxe, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a colaboración e o

respecto polas normas de seguridade, e nos que as TIC son ferramentas imprescindibles

para  a  programación  dos  sistemas,  pero  tamén  para  a  busca  de  información,  para  a

elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos

técnicos e económicos, e para a presentación e publicación de resultados.

Na  ensinanza  da  robótica  resulta  adecuado,  polo  tanto,  reflexionar  e  traballar  en  grupo

buscando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e

buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

20. 20. MMaatteerriiaaiiss  ee  rreecurcursososs  ddiiddááctctiiccooss  

 Libros de texto.

 Non dispoñemos de libro de texto en ningunha materia. Traballaremos con materiais propios 

elaborados polos profesores do Departamento e que estarán a disposición do alumnado na 

Aula virtual.

Os libros de texto do Dpto. poderánse empregar a modo de consulta. 

Outros materiais.

En canto aos recursos, precísase un amplo abano para que en todo momento se poidan

satisfacer as necesidades educativas propostas e requiridas, ademais a utilización de

material diverso e inherente a tecnoloxía serve para motivar ós alumnos:



▪ Materiais e recursos primarios: cadernos, libros de texto, calculadora, etc

▪ Aula  de  tecnoloxía,  con  todo  o  material   necesario  para  realizar  as  prácticas

programadas

▪ Medios audiovisuais: equipo informático, audio estereo e proxector

▪ Material   de   consulta:   Libros   de   texto,   libros   específicos,   enciclopedias,   revistas

científicas, internet, etc

▪ Actividades complementarias: de ser posible  visitas a fábricas ou pequenas  industrias,

charlas informativas,.

▪  Plataforma virtual de apoio ao ensino presencia e non presencial l Moodle

▪ Programas informáticos  dispoñibles  nas aulas  de informática:  Arduino,  mBlock,  Python,

Pseint, Gimp, Audacity, VSDV Free Video Editor...

21. 21.   MMeeddiiddaass  dede  AAtteencncióiónn  áá  DDiveiverrsisiddaaddee

Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un alumno non 

progresa adecuadamente, os profesores, tan pronto como detecten as dificultades de 

aprendizaxe, adoptarán medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado 

adquira as aprendizaxes necesarias para continuar o proceso educativo. 

Enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen

como  finalidade  adecuar  a  resposta  educativa  ás  diferentes  características  e

necesidades,  ritmos  e  estilos  de  aprendizaxe,  motivacións,  intereses  e  situacións

sociais e culturais de todo o alumnado. 

Dentro das medidas ordinarias, sen alteración significativa dos seus obxectivos, contidos

e criterios de avaliación , levamos a diante as seguintes, en función do caso que se

presente:

• Adecuación das programacións didácticas ao alumnado. 

• Adecuación da estrutura e da organización e xestión da aula ás características do 

alumnado.

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, aprendizaxe 

por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

• Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 
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• Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

• Programas de recuperación. 

• Programas específicos personalizados. 

Dentro das medidas extraordinarias temos:

• Adaptacións curriculares. 

• Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo e o alumnado que tivese dificultades pola fenda dixital.

Os mecanismos de detección das intervencións ordinarias e extraordinarias son:

• Avaliación inicial.

• Se no proceso de avaliación continua se advertise que unha alumna ou un alumno non 

progresa adecuadamente, tan pronto como se detecte as dificultades de aprendizaxe, 

adoptaremos medidas de reforzo educativo coa finalidade de que o alumnado adquira 

as aprendizaxes necesarias para continuar o proceso educativo.

21.1.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Nos  primeiros  días  do  curso  no  departamento  farase  unha  investigación  sobre  as

características  e  competencias  dos  alumnos  e  alumnas.  Leremos  coidadosamente  os

expedientes  do ano pasado e analizaremos a súa traxectoria  pasada como estudantes.

Consideramos  suficientes  os  informes  do  ano  pasado,  no  que  xa  está  contemplada  a

evolución dos alumnos.

21.2. Medidas no contexto Covid 19

Durante a primeira semana do curso faranse as seguintes tarefas:

▪ Análise dos informes do curso anterior, que se inclúen como anexos nesta programación.

▪ Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 asi como a

súa  correspondencia  coa  falta  de  desenvolvemento  das  correspondentes  competencias

clave.

▪ Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as

decisións profesionais de actuación por parte do profesorado .

As conclusións da avaliación inicial determinarán os axustes curriculares necesarios nas

primeiras  semanas de curso.  En función  da evolución da pandemia  ao longo do curso

iranse modificando eses axustes en función da situación sanitaria. 



21.3.  Plan de atención ao alumnado repetidor

     A atención do alumnado repetidor  terá en conta a situación do alumno respecto á

materia en concreto. Se o alumno superou a materia no curso no que está repetindo, haberá

que motivalo para que poida mellorar o seu rendemento e as súas cualificacións no curso

actual. Será fundamental atender a que non se confíe no feito de que está repetindo e xa

sabe  de  que  se  trata  de  forma que  se  desdeixe  confiando  en  que  pode  superala  con

facilidade, e dando lugar a sorpresas posteriores.

Cando, non superase a materia no curso no que está repetindo, o profesorado prestaralle

unha  especial  atención  no  marco  da  aula  para  detectar  calquera  problema  que  poida

supoñer dificultades posteriores e, ao mesmo tempo, que poida aproveitar a experiencia do

curso anterior  no seu favor. Buscarase motivar ao alumnado nesta situación e intentar

empregar unha metodoloxía o máis axeitada  posible ao estilo de aprendizaxe de cada

alumno.

21.4.  Atención ó alumnado participante no programa comenius(mac) alumnado de 

envío.

    Os profesores responsables da materia para os alumnos de envío, deberán participar na

reunión inicial de avaliación onde se establecerá o seguimento dos alumnos a través das

aulas virtuais ou correo electrónico. Asemade, deberán xestionar e facilitar o reingreso

dos alumnos ós seus respectivos grupos de orixe no centro, unha vez finalizado o período

de estancia.

No caso de que o período de estancia coincida cun trimestre completo, se lles porá a nota

obtida no centro de acollida.

No caso de reincorporarse  no centro de envío antes de finalizalo trimestre, a nota de

avaliaicón dos alumnos será a media resultante entre as notas do centro de acollida e as

do centro de envío.
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  A nota final do alumno deberá incluir dentro da media a nota do centro de acollida.

Alumnado de acollida

Será responsabilidade do departamento e do tutor MAC a asignación dos alumnos

extranxeiros a un determinado nivel académico en función do seu currículo.

O profesor responsable do alumno extranxeiro participará nas sesión de avaliación

inicial, intermedia  e final xunto co tutor do grupo ó que pertence, o titor MAC e o

coordinador MAC.

O profesor responsable deberá facer o informe final de acordo co modelo oficial OAPE.

  22. 22. PPllaan n lleeccttoror

No  parágrafo  3º  do  artigo  18  do  Decreto  133/2007  establécese  que  os  centros

docentes,  no exercicio  da súa autonomía pedagóxica,  incluirán no proxecto  educativo do

centro a concreción do currículo, e que contará, entre outros documentos, co Proxecto Lector

de Centro. 

Como sinala o Anexo V do devandito Decreto, o profesorado de todas as materias “incluirá

nas súas programacións as actividades previstas no proxecto segundo a temporalización que

nel se acorde, determinando a dedicación real dun tempo mínimo diario para a lectura”.

Así é fundamental que o alumnado empregue a lectura durante toda a súa etapa

formativa e posteriormente durante a súa vida. A través da tecnoloxía van ser propostos ó

longo do curso diferentes instrumentos par fomentar a lectura.

 Obxectivos

Dende o  Departamento de Tecnoloxía  intentaranse levar a cabo propostas de

traballo  onde  xurdan  procesos  implicados  na  competencia  lectora  como  os

seguintes: 

▪ Comprender globalmente (capacidade para identificar a idea principal do texto). 

▪ Obter información (capacidade para extraer información do texto). 

▪ Elaborar unha interpretación (capacidade para extraer o significado e realizar 

inferencias a partires do lido). 



▪ Reflexionar sobre o contido do texto (capacidade para relacionar o contido do texto cos

coñecementos previos). 

▪ Reflexionar sobre a estrutura dun texto (capacidade de relacionar a forma do texto coa 

súa utilidade e función). 

▪ Acadar mái vocabulario técnico a través da lectura

▪ Familiarizar ao alumnado coa lectura, especialmente o uso da biblioteca escolar

▪ Disfrutar coas lecturas

 Métodos

Dentro da aula, poderase  facer  lectura en voz alta de tódolos textos que

aparecen ao final de cada tema, onde se poñen en relación os contidos tratados cos temas

que os alumnos poden atoparse na vida cotiá. Ademais, outras propostas son:

  Empregando o inmenso coñecemento documental existente na Web o alumno buscará

información sobre uns temas propostos, os cales descoñece, para sintetizar a información

máis importante e aplicando un proceso lector correcto, comprender, entender o que está

a ler. Posteriormente será capaz de plasmalo en contido propio. O alumno consegue a

través de lectura compresiva acadar  novo coñecemento, orientado en todo momento polo

profesorado.

  Fóra da aula, con carácter voluntario, invitarase aos alumnos que o  desexen a escoller

libros de lectura onde se faga mención á Tecnoloxía en todas as súas vertentes.

o VAN DULKEN, Stephen, Inventos dun século que cambiaron o mundo. Editorial Océano 

(2002). 

o  FRANCESCUTTI, Pablo, Historia do futuro. Editorial La Voz de Galicia (2002).

o Artigos da prensa escrita relacionados coas fontes de enerxía e os avances tecnolóxicos.

o Consulta de revistas científico-tecnolóxicas en soporte dixital

23. Fomento das TICS23. Fomento das TICS
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No parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 133/2007 establécese que os centros docentes, no

exercicio  da  súa  autonomía  pedagóxica,  incluirán  no  proxecto  educativo  do  centro  a

concreción do currículo, e que contará, entre outros documentos, co Plan de Integración das

Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC).

 Hai que ter en conta que a utilización das TIC afecta a todo o centro: profesorado, alumnado

e  ás  instalacións;  pero  o  Departamento  de  Tecnoloxía  do  Instituto  de  A Sangriña  está

especialmente implicado coas novas tecnoloxías, formando parte dos recursos educativos,

para conseguir que o alumnado adquira unha das competencias básicas do novo currículo da

ESO: a competencia no tratamento da información e competencia dixital

As materias de Tecnoloxía e Tecnoloxía Industrial teñen unha contribución fundamental

na  integración  das  TIC  no  ensino  pola  inclusión  nos  currículos  de  bloques  de  contidos

relacionados directamente con este ámbito.

O emprego das TICs é algo cotián na materia  de Tecnoloxía  podendo contar  para o

desenvolvemento das clases a Aula Virtual.

 Internet  coma  fonte  de  información,  procura  de ideas  e  de  posibles  solucións  os

problemas expostos; distintas aplicacións  (un procesador de texto, confección documentos

memoria;  follas  de  cálculo,  confección  orzamento; de  debuxo  LibreCad e  simuladores,

Cocodrile-clips, FluidSim,  Relatrán )  para  afianzar  distintos  coñecementos  ou distintas

páxinas con animacións ou con test interactivos para que o alumno/a poida poñer a proba os

seus coñecementos.

É evidente  o uso das TIC nas materias específicas deste ámbito en 4ºESO e  no

Bacharelato, polo que non se vai comentar nada máis

24. 24. AAccttiviividdaaddees s   ccoommpplleemmeennttaarriiaas s   e e   exexttrraaesesccoollaarrees s   

   No momento de redactar esta programación, non hai  ningunha actividade prevista.  De

levarse a cabo algunha, farase constar na memoria final do Departamento.

25. Elementos transversais25. Elementos transversais



 A  materia  de  Tecnoloxía  Industrial,  polas  súas  propias  características,  potencia,  cun

tratamento transversal:

▪ A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, imprescindibles no desenvolvemento das

actividades que forman parte do proceso de ensinanza aprendizaxe..

▪ Comunicación  audiovisual  e  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  xa  que

constitúen un elemento da estratexia metodolóxica da materia e do currículo. 

▪ Espírito  emprendedor  e  iniciativa  empresarial  do  alumnado,  xa  que  os  alumnos  deben

deseñar  proxectos,  transformando  as  súas  propias  ideas  en  dispositivos,  circuítos  ou

sistemas. 

▪  A educación en valores, a través do traballo colaborativo, que fomenta o respecto polos

outros e a non discriminación e rechaza calquera tipo de violencia. 

▪  Coidado do medioambiente, xa que a materia aborda o impacto da actividade tecnolóxica

nos seres vivos e o medioambiente e as estratexias para minimizalo.

26. Contribución ao plan de convivencia26. Contribución ao plan de convivencia

 Se ben estas medidas se enmarcan esencialmente na acción titorial, é conveniente

que sexan un referente metodolóxico para a nosa área de Tecnoloxía. Deste xeito, os puntos

principais cos que podemos contribuír desde as nosas materias son:  

▪ Fomentar a aprendizaxe cooperativa, principalmente na realización dos proxectos

▪ Reparto  equilibrado  de  responsabilidades  e  tarefas  entre  o  alumnado  no  método  de

proxectos.  

▪ Favorecer a autoestima se se detectan situacións de infravaloración.

▪ Crear un clima de confianza que favoreza a aceptación e consideración de suxerenciasdun

alumno a nivel de clase e a nivel de grupo de traballo de proxectos.  

▪ Rexeitar as actividades grupais discriminatorias, fomentando o compañeirismo e a formación

de grupos mixtos nos grupos de traballo para realizar os proxectos.      

▪ Fomentar a participación en tarefas e responsabilidades do centro

27. Tratamento interdisciplinar dos contidos27. Tratamento interdisciplinar dos contidos

De  acordo  cos  criterios  xerais  establecidos  no  Proxecto  Curricular  de  Etapa,

programaranse as seguintes actividades para cada nivel:
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▪ Realización  de  visitas  culturais  organizadas  conxuntamente  con  outros

departamentos.

▪ Uso correcto do idioma galego e castelán, tanto na expresión oral como na escrita.

▪ Fomento do hábito de lectura segundo se indicou na contribución ao plan lector.

O desenvolvemento da Tecnoloxía esixe a utilización de coñecementos e estratexias

procedentes  doutras  materias  do  currículo.  Por  outra  banda,  a  Tecnoloxía  contribúe  ao

afianzamento dos coñecementos adquiridos nesas materias, a comprobación da aplicación

práctica destes e a introdución doutros propios de cursos vindeiros. Non se inclúen neste

apartado as relacións das TIC coas outras áreas de coñecemento.

Física e química
   O  coñecemento  das  leis  e  principios  reguladores  dos  fenómenos  físicos  permite

comprender  o  funcionamento  dos  artefactos  e  sistemas  que  son  obxecto  de  estudo  en

Tecnoloxía.  A mecánica,  a  electricidade e  a  electrónica  estúdanse en Tecnoloxía  a  partir

dunha perspectiva práctica e operativa.

O estudo da estrutura interna da materia e dos fenómenos químicos facilitan a comprensión

das características ou propiedades dos materiais de uso técnico,  e a relación coas súas

aplicacións, tratamentos e presentacións.

Matemáticas

   Os cálculos  que se  realizan en Tecnoloxía  en moitos  bloques temáticos,  como os de

máquinas  e  mecanismos,  enerxías  ou  circuítos  eléctricos,  necesitan  algoritmos  e

procedementos daquela materia. A construción e interpretación de escalas nos documentos

técnicos fundaméntase en coñecementos matemáticos.

Bioloxía e xeoloxía

   A Tecnoloxía comparte con esta materia o estudo dos minerais que son a orixe de materiais

de uso técnico, así como a preocupación polas repercusións no medio ambiente dos procesos

de extracción de materiais, transformación, uso e xeración de residuos.

Xeografía e historia



   A localización das fontes de enerxía, xacementos minerais e das empresas industriais,

mais  os  movementos  de  poboación  consecuencia  da  instalación  destas,  en  relación  co

desenvolvemento  industrial,  poden  ser  mellor  comprendidos  tendo  en  conta  os

coñecementos e métodos de traballo propios da Xeografía.

Educación plástica e visual

Os  documentos  gráficos  e  as  técnicas  de  representación  constitúen  un  instrumento

imprescindible para expresar ideas ou solucións tecnolóxicas. As vistas, as perspectivas e os

esquemas de circuítos son recursos de uso habitual en Tecnoloxía

28.28.  PROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADE LECTIVAPROGRAMACIÓN CON ACTIVIDADE LECTIVA

NON PRESENCIALNON PRESENCIAL

28.1. Programación na ESO na materia de Tecnoloxía con 28.1. Programación na ESO na materia de Tecnoloxía con 

actividade lectiva non presencialactividade lectiva non presencial

28.1.1. Introdución e contextualización.

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29 do

Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  COVID-19.  A través  da  aula  virtual do  centro,

determínanse as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes

básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son as 

plataformas e medios telemáticos corporativos 

28.1.2.Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:
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• A  comunicación  continua  coas  familias  a  través  dos  instrumentos  telemáticos

corporativos.

• A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

• No caso de fracaso de ensino telemático,  será comunicado ao equipo directivo do

centro para atopar unha solución e garantir así o dereito ao ensino de todo o alumnado.

No obstante tentarase que o iniciar o curso xa se detecten estes posibles casos para

telos solucionados no caso que se de a ensinanza telemática.

28.1.3. Procedementos e instrumentos

Procedementos

• Análise das produccións e traballos do alumnado, é dicir, das

tarefas realizadas de xeito telemático polo alumnado

• Realización de probas  online 

Instrumentos

• Rúbricas,  listas  de  cotexo  para  a  valoración  cualitativa  dos

traballos realizados

• Probas onlline

28.1.4. Metodoloxía. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar.

Os materiais e recursos didácticos son:

• A aula virtual do IES  A Sangriña

Os alumnos/as dispoñen  de todo o material preciso para a realización das tareas na

aula  virtual.  Tanto  apuntes,  exemplos  de  exercicios  resoltos,  vídeos  editados  pola

profesor@ explicando contidos, enlaces a páxinas web e tareas que deben realizar,

ademáis de utilizalo correo electrónico como soporte para estar intercomunicados e

resolución de dúbidas.

Os alumn@s sempre contarán coa axuda do profes@r para  resolver calquera dúbida

     As  actividades  serán  programadas  semanalmente,  tendo  en  conta  o  factor  da

conectividade. Se algúns  alumn@as tiveran problemas coa  calidade da conexión e a falta

mailto:alumn@as
mailto:profes@r
mailto:alumn@s


médios informáticos adecuados, seremos máis flexibles, en certos casos, á hora da entrega

das actividades

28.1.5. Criterios sobre avaliación, a cualificación e promoción.

Os  criterios  de  cualificación  en  relación  aos  criterios  de  avaliación,  estándares  no  seo

competencial son: 

30% Produtos deribados do seu traballo cos equipos informáticos . (A nota mínima 

para facer media e obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10).

As actividades deberán ser entregadas en tempo e forma.  Se algún alumn@ ten dificultade

respecto ó envío ou realización das tarefas terá que comunicalo previamente, vía mensaxe ó

profesor correspondente, para que non haxa impedimento de traballo

Se  algún  alumn@  ten  dificultade  respecto  ó  envío  ou  realización  das  tarefas  terá  que

comunicalo  previamente,  vía  mensaxe  ó  profesor  correspondente,  para  que  non  haxa

impedimento de traballo 

70% Probas obxetivas (A nota mínima para facer media e obter unha cualificación positiva é 3

sobre 10)

As probas obxectivas faranse na modalidade de tarefa de tipo proba na aula virtual. Polo tanto

o instrumento elixido como prioritario foi a o tipo de tarefa que no entorno Moodle chámase

proba. Este instrumento foi elixido pola súa versatilidade a hora de facela súa adaptación os

diferentes ferramentas tecnolóxicas que o alumnado poidera empregar.

.No caso de non realizarse probas obxectivas o primeiro apartado contará o100%

Nota avalición:  será  a media aritmética  ponderada de tódolos contidos,  o  alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse de novo de avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes. 
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Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída por  unha proba cun contido  que estará directamente relacionado cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

28.2. Programación en BAC na materia de Tecnoloxía Industrial 28.2. Programación en BAC na materia de Tecnoloxía Industrial 

con actividade lectiva non presencialcon actividade lectiva non presencial

28.2.1. Introdución e contextualización.

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29

do Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19. A través da aula virtual do centro,

determínanse  as  tarefas  a  realizar  polo  alumnado  garantindo  a  adquisición  das

aprendizaxes básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son 

as plataformas e medios telemáticos corporativos 

28.2.2. Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:

✔A comunicación continua coas familias a través dos instrumentos telemáticos corporativos.

✔A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

No caso de fracaso de ensino telemático, será comunicado ao equipo directivo do centro

para  atopar  unha  solución  e  garantir  así  o  dereito  ao  ensino  de  todo  o  alumnado.  No



obstante tentarase que o iniciar o curso xa se detecten estes posibles casos para telos

solucionados no caso que se de a ensinanza telemática.

28.2.3. Procedementos e instrumentos

Procedementos

✔Análise das produccións e traballos do alumnado, é dicir, das tarefas

realizadas de xeito telemático polo alumnado

✔Realización de probas  online 

Instrumentos

✔Rúbricas, listas de cotexo para a valoración cualitativa dos traballos

realizados

✔Probas online, probas orais (videochamadas)

28.2.4. Metodoloxía. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar.

Os materiais e recursos didácticos son:

A aula virtual do IES  A Sangriña

Os alumnos/as dispoñen  de todo o material preciso para a realización das tareas na

aula  virtual.  Tanto  apuntes,  exemplos  de  exercicios  resoltos,  vídeos  editados  pola

profesor@ explicando contidos, enlaces a páxinas web e tareas que deben realizar,

ademáis de utilizalo correo electrónico como soporte para estar intercomunicados e

resolución de dúbidas.

Os alumn@s sempre contarán coa axuda do profes@r para  resolver calquera dúbida

     As  actividades  serán  programadas  semanalmente,  tendo  en  conta  o  factor  da

conectividade. Se algúns  alumn@as tiveran problemas coa  calidade da conexión e a falta

médios informáticos adecuados, seremos máis flexibles, en certos casos, á hora da entrega

das actividades.
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28.2.5. Criterios sobre avaliación, a cualificación e promoción.

Os  criterios  de  cualificación  en  relación  aos  criterios  de  avaliación,  estándares  no  seo

competencial son: 

o 20% Produtos deribados do seu traballo cos equipos informáticos . (A nota mínima 

para facer media e obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10).

As actividades deberán ser entregadas en tempo e forma.  Se algún alumn@ ten dificultade

respecto ó envío ou realización das tarefas terá que comunicalo previamente, vía mensaxe ó

profesor correspondente, para que non haxa impedimento de traballo

Se  algún  alumn@  ten  dificultade  respecto  ó  envío  ou  realización  das  tarefas  terá  que

comunicalo  previamente,  vía  mensaxe  ó  profesor  correspondente,  para  que  non  haxa

impedimento de traballo 

o 80% Probas obxetivas (A nota mínima para facer media e obter unha cualificación positiva é 4

sobre 10)

As probas obxectivas faranse na modalidade de tarefa de tipo proba na aula virtual. Polo

tanto o instrumento elixido como prioritario foi  a o tipo de tarefa que no entorno Moodle

chámase proba. Este instrumento foi  elixido pola súa versatilidade a hora de facela súa

adaptación os diferentes ferramentas tecnolóxicas que o alumnado poidera empregar.

No caso de non realizarse probas obxectivas o primeiro apartado contará o100%

Nota avalición:  será a media aritmética ponderada de tódolos contidos, o alumn@

deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito  a examinarse de novo de avaliacións completas ou

partes delas ou a entrega de tarefas pendentes. 

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5



Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

28.3. Programación TICS en 4ºESO  con actividade lectiva non 28.3. Programación TICS en 4ºESO  con actividade lectiva non 

presencialpresencial

28.3.1. Introdución e contextualización.

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29 do

Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  COVID-19.  A través  da  aula  virtual do  centro,

determínanse as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes

básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son as 

plataformas e medios telemáticos corporativos 

28.3.2. Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:

• A  comunicación  continua  coas  familias  a  través  dos  instrumentos  telemáticos

corporativos.

• A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

• No caso de fracaso de ensino telemático,  será comunicado ao equipo directivo do

centro para atopar unha solución e garantir así o dereito ao ensino de todo o alumnado.

No obstante tentarase que o iniciar o curso xa se detecten estes posibles casos para

telos solucionados no caso que se de a ensinanza telemática.

28.3.3. Procedementos e instrumentos
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Procedementos

• Análise das produccións e traballos do alumnado, é dicir, das

tarefas realizadas de xeito telemático polo alumnado

• Realización de probas  online 

Instrumentos

• Rúbricas,  listas  de  cotexo  para  a  valoración  cualitativa  dos

traballos realizados

• Probas online

28.3.4. Metodoloxía. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar.

Os materiais e recursos didácticos son:

• A aula virtual do IES  A Sangriña

Os alumnos/as dispoñen  de todo o material preciso para a realización das tareas o

aula  virtual.  Tanto  apuntes,  vídeos  editados  pola  profesor@  explicando  contidos,

enlaces  a  páxinas  web  e  tareas  que  deben  realizar,  ademáis  de  utilizalo  correo

electrónico como soporte para estar intercomunicados e resolución de dúbidas.

Os alumn@s sempre contarán coa axuda do profes@r para  resolver calquera dúbida

     As  actividades  serán  programadas  semanalmente,  tendo  en  conta  o  factor  da

conectividade. Se algúns  alumn@as tiveran problemas coa  calidade da conexión e a falta

médios informáticos adecuados, seremos máis flexibles, en certos casos, á hora da entrega

das actividades

28.3.5. Criterios sobre avaliación, a cualificación e promoción.

Os  criterios  de  cualificación  en  relación  aos  criterios  de  avaliación,  estándares  no  seo

competencial son: 

70% Produtos deribados do seu traballo cos equipos informáticos . (A nota mínima 

para facer media e obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10).

mailto:alumn@as
mailto:profes@r
mailto:alumn@s


As actividades deberán ser entregadas en tempo e forma.  Se algún alumn@ ten dificultade

respecto ó envío ou realización das tarefas terá que comunicalo previamente, vía mensaxe ó

profesor correspondente, para que non haxa impedimento de traballo

Se  algún  alumn@  ten  dificultade  respecto  ó  envío  ou  realización  das  tarefas  terá  que

comunicalo  previamente,  vía  mensaxe  ó  profesor  correspondente,  para  que  non  haxa

impedimento de traballo 

30% Probas obxetivas (A nota mínima para facer media e obter unha cualificación positiva é 3

sobre 10)

As probas obxectivas faranse na modalidade de tarefa de tipo proba na aula virtual. Polo tanto

o instrumento elixido como prioritario foi a o tipo de tarefa que no entorno Moodle chámase

proba. Este instrumento foi elixido pola súa versatilidade a hora de facela súa adaptación os

diferentes ferramentas tecnolóxicas que o alumnado poidera empregar.

No caso de non realizarse probas obxectivas o primeiro apartado contará o100%

Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  3 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os
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aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

28.4. Programación TICS en Bacharelato  con actividade lectiva 28.4. Programación TICS en Bacharelato  con actividade lectiva 

non presencialnon presencial

28.4.1. Introdución e contextualización.

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29 do

Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  COVID-19.  A través  da  aula  virtual do  centro,

determínanse as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes

básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son as 

plataformas e medios telemáticos corporativos 

28.4.2. Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:

• A  comunicación  continua  coas  familias  a  través  dos  instrumentos  telemáticos

corporativos.

• A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

• No caso de fracaso de ensino telemático,  será comunicado ao equipo directivo do

centro para atopar unha solución e garantir así o dereito ao ensino de todo o alumnado.

No obstante tentarase que o iniciar o curso xa se detecten estes posibles casos para

telos solucionados no caso que se de a ensinanza telemática.

28.4.3. Procedementos e instrumentos



Procedementos

• Análise das produccións e traballos do alumnado, é dicir, das

tarefas realizadas de xeito telemático polo alumnado

• Realización de probas  online 

Instrumentos

• Rúbricas,  listas  de  cotexo  para  a  valoración  cualitativa  dos

traballos realizados

• Probas online

28.4.4. Metodoloxía. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar.

Os materiais e recursos didácticos son:

• A aula virtual do IES  A Sangriña

Os alumnos/as dispoñen  de todo o material preciso para a realización das tareas na

aula  virtual.  Tanto  apuntes,  vídeos  editados  pola  profesor@  explicando  contidos,

enlaces  a  páxinas  web  e  tareas  que  deben  realizar,  ademáis  de  utilizalo  correo

electrónico como soporte para estar intercomunicados e resolución de dúbidas.

Os alumn@s sempre contarán coa axuda do profes@r para  resolver calquera dúbida

     As  actividades  serán  programadas  semanalmente,  tendo  en  conta  o  factor  da

conectividade. Se algúns  alumn@as tiveran problemas coa  calidade da conexión e a falta

médios informáticos adecuados, seremos máis flexibles, en certos casos, á hora da entrega

das actividades

28.4.5. Criterios sobre avaliación, a cualificación e promoción.

Os  criterios  de  cualificación  en  relación  aos  criterios  de  avaliación,  estándares  no  seo

competencial son: 

70% Produtos deribados do seu traballo cos equipos informáticos . (A nota mínima 

para facer media e obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10).
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As actividades deberán ser entregadas en tempo e forma.  Se algún alumn@ ten dificultade

respecto ó envío ou realización das tarefas terá que comunicalo previamente, vía mensaxe ó

profesor correspondente, para que non haxa impedimento de traballo

Se  algún  alumn@  ten  dificultade  respecto  ó  envío  ou  realización  das  tarefas  terá  que

comunicalo  previamente,  vía  mensaxe  ó  profesor  correspondente,  para  que  non  haxa

impedimento de traballo 

30% Probas obxetivas (A nota mínima para facer media e obter unha cualificación positiva é 4

sobre 10)

As probas obxectivas faranse na modalidade de tarefa de tipo proba na aula virtual. Polo tanto

o instrumento elixido como prioritario foi a o tipo de tarefa que no entorno Moodle chámase

proba. Este instrumento foi elixido pola súa versatilidade a hora de facela súa adaptación os

diferentes ferramentas tecnolóxicas que o alumnado poidera empregar.

No caso de non realizarse probas obxectivas o primeiro apartado contará o100%

A materia apróbase se o alumno acada unha cualificación igual ou maior que cinco.

Nota avalición: será a media aritmética ponderada de tódolas producións do alumn@

que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes delas

ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os



aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.

28.5. Programación Robótica 1ºBAC con actividade lectiva non 28.5. Programación Robótica 1ºBAC con actividade lectiva non 

presencialpresencial

28.5.1. Introdución e contextualización.

No suposto de ensino non presencial, adóptanse as medidas establecidas no apartado 29 do

Protocolo  de  Adaptación  ao  Contexto  da  COVID-19.  A través  da  aula  virtual do  centro,

determínanse as tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes

básicas e a avaliación continua.

Os procedementos de comunicación entre o alumnado, as familias e o equipo docente son as 

plataformas e medios telemáticos corporativos 

28.5.2.Como asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado

As medidas adoptadas polo departamento son:

• A  comunicación  continua  coas  familias  a  través  dos  instrumentos  telemáticos

corporativos.

• A aula virtual do centro no caso de ter que dar paso a o ensino non presencial. 

• No caso de fracaso de ensino telemático,  será comunicado ao equipo directivo do

centro para atopar unha solución e garantir así o dereito ao ensino de todo o alumnado.

No obstante tentarase que o iniciar o curso xa se detecten estes posibles casos para

telos solucionados no caso que se de a ensinanza telemática.

28.5.3. Procedementos e instrumentos

Procedementos • Análise das produccións e traballos do alumnado, é dicir, das

tarefas realizadas de xeito telemático polo alumnado

• Realización de probas  online 
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Instrumentos

• Rúbricas,  listas  de  cotexo  para  a  valoración  cualitativa  dos

traballos realizados

• Probas online

28.5.4.Metodoloxía. Materiais e recursos didácticos que se vaian a utilizar.

Os materiais e recursos didácticos son:

• A aula virtual do IES  A Sangriña

Os alumnos/as dispoñen  de todo o material preciso para a realización das tareas na

aula  virtual.  Tanto  apuntes,  vídeos  editados  pola  profesor@  explicando  contidos,

enlaces  a  páxinas  web  e  tareas  que  deben  realizar,  ademáis  de  utilizalo  correo

electrónico como soporte para estar intercomunicados e resolución de dúbidas.

Os alumn@s sempre contarán coa axuda do profes@r para  resolver calquera dúbida

     As  actividades  serán  programadas  semanalmente,  tendo  en  conta  o  factor  da

conectividade. Se algúns  alumn@as tiveran problemas coa  calidade da conexión e a falta

médios informáticos adecuados, seremos máis flexibles, en certos casos, á hora da entrega

das actividades

28.5.5. Criterios sobre avaliación, a cualificación e promoción.

Os  criterios  de  cualificación  en  relación  aos  criterios  de  avaliación,  estándares  no  seo

competencial son: 

70% Produtos deribados do seu traballo cos equipos informáticos . (A nota mínima 

para facer media e obter unha cualificación positiva é 4 sobre 10).

As actividades deberán ser entregadas en tempo e forma.  Se algún alumn@ ten dificultade

respecto ó envío ou realización das tarefas terá que comunicalo previamente, vía mensaxe ó

profesor correspondente, para que non haxa impedimento de traballo

mailto:alumn@as
mailto:profes@r
mailto:alumn@s


Se  algún  alumn@  ten  dificultade  respecto  ó  envío  ou  realización  das  tarefas  terá  que

comunicalo  previamente,  vía  mensaxe  ó  profesor  correspondente,  para  que  non  haxa

impedimento de traballo 

30% Probas obxetivas (A nota mínima para facer media e obter unha cualificación positiva é 4

sobre 10)

As probas obxectivas faranse na modalidade de tarefa de tipo proba na aula virtual. Polo tanto

o instrumento elixido como prioritario foi a o tipo de tarefa que no entorno Moodle chámase

proba. Este instrumento foi elixido pola súa versatilidade a hora de facela súa adaptación os

diferentes ferramentas tecnolóxicas que o alumnado poidera empregar.

No caso de non realizarse probas obxectivas o primeiro apartado contará o100%

Nota avalición:  será a media aritmética ponderada de tódolas producións do

alumn@  que deberá obter como mínimo un 5 sobre 10 para aprobar a avaliación.

En xuño os alumn@s terán dereito a examinarse das avaliacións completas ou partes

delas ou a entrega de tarefas pendentes

Cualificación final do curso Para aprobar o curso é necesario aprobar as tres

avaliacións, ou ter unha nota mínima dun  4 coa que se faga a media e ésta ser igual ou

superior a 5

Proba extraordinaria  de  setembro será  única  para  tódolos  alumnos/as  e

estará  constituída  por  un  exame  cun  contido  que  estará  directamente  relacionado  cos

obxectivos mínimos da materia. Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os

aprobados  parciais  de  cada  trimestre.  Terá  que  obter  nesta  proba  ó  menos  un  5  para

superar a materia.
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29. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente29. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente

Terase  en  conta  os  seguintes  items  como  indicadores  de  logro  do  proceso  de

ensino



Indicadores de logro da práctica docente
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30. Avaliación da programación didáctica30. Avaliación da programación didáctica

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 

▪ A programación  didáctica  revisarase  con  carácter  semanal  nos  acordos  de

reunión departamento. As medidas que se adoptarán como resultado da revisión serán

recollidas no libro de actas e integradas na practica docente diaria 



31. C31. Constancia de información ó alumnado. onstancia de información ó alumnado. 

Toda a información relevante desta programación didáctica será exposta os alumnos ao

comezo  de  curso  e  colgada  na  aula  virtual.  Os  profesores/as  da  correspondente,

explicaralles aos alumnos/as o que teñen que facer para superala, os contenidos que van

ver o longo do curso, o proceso para superar a materia pendente (de ser o caso), o proceso

de avaliación, os criterios de avaliación, calificación e corrección, os traballos que se van

facer, o modo de comportarse e as normas de uso da  aula de grupo, aula-taller ou aula de

informática.

                                                      

                                                                         A Guarda, a 26 de Outubro de 2020.

Asdo. : Amaya Serén López

Xefa Departamento Tecnoloxía
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