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1. Introdución, contextualización   e adaptación á situación de   
pandemia

1.1  INTRODUCCIÓN

Esta programación segue a :

• Resolución de 20 de julio de 2017 por la que se dictan instrucciones para el desarrollo, en el 
curso académico 2017/18, del currículo establecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, 
de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato 

• Orde do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 
nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia

• Tamén basease no Decreto 86/2015, do xuño 2015. Polo que se establece o currículo da
 educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

A modificación realizada pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, establece unha nova organización da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

En desenvolvemento normativo posterior, o Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que 
se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato, estableceu o currículo

básico desas dúas etapas. (BOE do 3 de xaneiro) Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  xaneiro,  pola  
que  se  describen  as  relacións  entre  as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
Educación Primaria, a Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.

O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, dítase en exercicio das 
competencias propias de Galicia no desenvolvemento dos aspectos básicos regulados a nivel estatal.

O Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do 
calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora de a calidade 
educativa, establece medidas que afectan ás avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria
e Bacharelato. 
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O Real Decreto 562/2017, de 2 de xuño, regula as condicións para a obtención dos títulos de 
Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel, de acordo co disposto no 
mencionado Real Decreto-Lei 5/2016, do 9 de decembro.

A publicación da ORDE do 25 de Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 
nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia, supón a modificación do calendario e, en consecuencia, a 
modificación da programación didáctica prevista para o curso 2021-22 por este departamento. Tal e 
como dita a Orde ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación 
parciais . Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbito pendentes, se
fora o caso.

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación ordinaria (final) dedicarase 
as actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoria. Neste sentido, para o alumnado 
que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizar a terceira avaliación parcial, o 
equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizada que debe servir de base 
para o deseño das correspondientes actividades de recuperación. A cualificación definitiva das 
materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación ordinaria ou final do curso.

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 2020-2021. (VERSIÓN 16-09-2020)

XUSTIFICACIÓN DA SÚA INCLUSIÓN NA OFERTA DO CENTRO, EN 
ATENCIÓN AO SEU PROXECTO EDUCATIVO

Esta materia pretende satisfacer as necesidades e complementar os aprendizaxes dos alumnos 
seguendo o decreto seguente:

Decreto polo que establecese o currículo da Educación Secundaria Obligatoria na comunidade 
autónoma correspondiente.

O desenvolvemento tecnolóxico configura o mundo actual que coñecemos. En moitas 
ocasións a tecnoloxía interactúa na nosa vida, aínda que pasa desapercibida polo habituados que 
estamos a ela. Este contexto fai necesaria a formación de cidadáns en tómaa de decisións 
relacionadas con procesos tecnolóxicos, con sentido crítico, con capacidade de resolver problemas 
relacionados con eles e, en definitiva, para utilizar e coñecer materiais, procesos e obxectos 
tecnolóxicos que facilitan a capacidade de actuar nunha contorna tecnificado que mellora a calidade
de vida.
 Ao longo dos séculos, o desenvolvemento tecnolóxico viuse motivado polas necesidades que a 
sociedade de cada época ha demandado, polas súas tradicións e a súa cultura, sen esquecer aspectos 
económicos e de mercado. A innovación e procura de solucións alternativas facilitaron avances e a 
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necesidade de cambio estivo ligada sempre ao ser humano. Por este motivo, a sociedade na que 
vivimos necesita unha educación tecnolóxica ampla que facilite o coñecemento das diversas 
tecnoloxías, así como as técnicas e os coñecementos científicos que os sustentan. 

O desenvolvemento tecnolóxico se fundamenta en principios elementais e máquinas simples
que, sumados convenientemente, crean novas máquinas e xeran a realidade que nos rodea.
 Na materia Tecnoloxía convergen o conxunto de técnicas que, xunto co apoio de coñecementos 
científicos e destrezas adquiridas ao longo da historia, o ser humano emprega para desenvolver 
obxectos, sistemas ou contornas que dan solución a problemas ou necesidades. É xa que logo 
necesario dar coherencia e completar as aprendizaxes asociadas ao uso de tecnoloxías, realizando 
un tratamento integrado de todas elas para lograr un uso competente en cada contexto e asociando 
tarefas específicas e comúns a todas elas. O alumnado debe adquirir comportamentos de autonomía 
tecnolóxica con criterios medioambientales e económicos.

 Debido á dependencia tecnolóxica da sociedade actual, cada vez faise máis evidente a necesidade 
de garantir a formación do noso alumnado no campo das competencias STEM (ciencias, tecnoloxía,
ingeniería e matemáticas), que se consideran prioritarias de face ao desenvolvemento integral do 
alumnado e á súa capacidade de desenvolverse no mundo do coñecemento e a tecnoloxía. Nesta 
materia, preténdese dar un enfoque de Ingeniería en canto ao desenvolvemento de coñecementos 
dirixidos á resolución de problemas tecnolóxicos reais, trátase de provocar intencionadamente 
situacións que permitan aprender de xeito simultánea e integrada conceptos de ciencias, tecnoloxía, 
ingeniería e matemáticas.

 Neste contexto, faise necesaria a formación de alumnos competentes en tómaa de decisións 
relacionadas con procesos tecnolóxicos, con sentido crítico e con capacidade de resolver problemas,
adquirindo comportamentos con criterios medioambientales e económicos. Así mesmo, os alumnos 
deben ser capaces de utilizar e coñecer procesos e obxectos tecnolóxicos que faciliten a capacidade 
de actuar nunha contorna tecnificado que mellore a calidade de vida.
 

O presente documento, pretende detallar os aspectos básicos incluídos no currículo da asignatura, 
para facilitar o proceso de ensino e aprendizaxe e mellorar os resultados do alumnado. Para cada 
unidade didáctica, detallaranse:
 

Obxectivos, que serán os referentes relativos aos logros que o estudante debe alcanzar ao 
finalizar a etapa, como resultado das experiencias de ensino aprendizaxe intencionalmente 
planificadas.

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 aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 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.
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 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.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
adquirir novos coñecementos. 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 distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 lingua castelá e, se a houber, 
na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

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

 j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos demais, así 
como o patrimonio artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e 
mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas,

Contidos ordenados cos que alcanzar estes obxectivos
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Criterios de avaliación, que constitúen o referente específico para evaluar a aprendizaxe do 
alumno.
 

Estándares de aprendizaxe evaluables ou especificaciones dos criterios de avaliación que 
concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada asignatura.
 

Competencias ou capacidades desenvolvidas, e dirixidas a lograr a realización adecuada de 
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
 

Así mesmo, inclúense unhas orientacións metodológicas dirixidas a posibilitar a aprendizaxe
do alumno e o logro dos obxectivos suscitados. 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN

O IES as Insuas está situado en Serres-Muros e os alumnos e alumnas proveñen das localidades
de Louro, Esteiro, Tal, Abelleira, e Torea, que conforman un radio de entre 6 e 10 kilómetros. O centro
é relativamente novo, xa que abriu no curso 1998/1999. Este centro oferta os catro niveis de ESO
(unha liña por nivel en 1 e 3º,  e dúas liñas por nivel en 2º  e 4º ESO).

O Departamento de Tecnoloxía, no curso 2021-2022, vai impartir as seguintes materias:

• Tecnoloxías 2º de E.S.O: 2ªA (19 alumnos) 
• Tecnoloxías 3º de E.S.O: 3ªA (17 alumnos) 

Tecnoloxía 3º de E.S.O: 3ºB (17 alumnos)
• Tecnoloxía 4º de E.S.O. aplicadas (10 alumnos)
• Tecnoloxía 4º de E.S.O. académicas (5 alumnos)
• TIC 4º E.S.O.  (16 alumnos)

 Na lexislación dos programas de Diversificación, recollese que os obxectivos a acadar son os 
mesmos cos do grupo de referencia pero que se fará a adaptación de contidos e os cambios de 
metodoloxía necesarios para que o alumnado poda acadar as competencias básicas. Isto quedará así 
reflectido nesta programación.
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1.3 MEMBROS DO DEPARTAMENTO.

O Departamento de Tecnoloxía esta formado por :

-Fernando Ferrán Anegón. - Xefe Departamento que imparte a materia deTecnoloxía en 2ºESO, 3º 
ESO A  e 3º ESO B, 4º da ESO académicas e aplicadas en 4º da ESO.

- Miguel Angel López Dosil:  que  impartirá Tecnoloxía da Información e comunicación (Tics) en 
cursos 4º ESO.

Sistema de información sobre a programación ao alumnado e ás familias:

Cada profesor proporcionará ao alumnado ao principio de curso un resumo da programación
correspondente ao seu curso,  e explicará  os aspectos máis relevantes da mesma.  Ademais,  se
lles  informará  de  que  teñen  á  súa  disposición  a  programación completa no Departamento na
Dirección do centro ou na páxina web do centro.

-x-

“Esta materia trata, en resumo, de fomentar as aprendizaxes e desenvolver as capacidades que 
permitan a compresión dos obxetos técnicos, a súa utilización e a súa manipulación, así como o 
dominio dos procedementos tecnolóxicos medianta os que tales obxetos se deseñan e contrúen 
empregando as tecnoloxías da información e da comunicación”
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1.4 ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN DE PANDEMIA, 

PROTOCOLOS  DE PREVENCIÓN DA COVID E POSIBLES 
ESCENARIOS.

Para a elaboración desta programación didáctica consideráronse os seguintes criterios:

Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 
impartíron no curso 2020/2021. Remitimos ás modificacións das programacións do curso pasado, 
onde se recollen pormenorizadamente.

a) Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial.

b) Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso escolar.

c)  Adaptacións necesarias para a docencia non presencial

d) Revisión dos obxectivos e competencias claves de cada materia.

e) Prestar especial atención ao alumnado con NNEE.

Sopesados todos os puntos anteriores, e atendendo de xeito especial á epistemoloxía propia das 
Tecnoloxía (reflexada nos currículos dos distintos cursos da ESO, tan similares entre sí) o 
departamento de Tecnoloxía decide unánimemente para este curso 2021/2022:

Respetar en todos os cursos a secuenciación ordinaria da materia, excepto no curso de 3·ESO. Esto 
se debe a los siguientes criterios:

- En 2ºESO a materia é nova, polo que non existen contidos previos que penalicen os alumnos.

- En 3ºESO os únicos bloque que se viron afectado foi o de electricidade e materiais. Pero como
neste curso, na programación se traballa dito tema (electricidade) de maneira máis complexa, o
único que o Departamento vai modificar é comenzar desde o nivel mínimo de 2ºESO, realizar
unha proba escrita para valorar a consecución de ditos contidos. E máis adiante desenrolar os
contidos propios de 3ºESO con otra proba escrita antes da primeira avaliación. O bloque de
materiais vaise a dar o tema de madeiras con plásticos conxuntamente para dar unha visión máis
globlal o alumno.

- En 4º ESO, como a matería non ten un carácter obligatorio (no todos os alumnos que colleron o
ano pasado a materia a teñen este ano) e ademáis os contidos no se ven perxudicados co a
situación do ano pasado, comenzarase dun maneira normal e se ningún reforzo de contidos.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DA COVID
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Algunhas horas de materia impártense na aula de referencia dos cursos, e outras na aula materia de 
Tecnoloxía o Informática. As aulas ordinarias seguen os protocolos establecidos polo centro. 

Incluir como contido transversal a educación para a saúde, incidir no día a día na importancia da 
hixiene, distancia persoal e ventilación como medidas de prevención e promoción da mesma fronte 
á COVID-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade 
educativa.

MEDIDAS ANTI-COVID NO AULA DE INFORMÁTICA

1) Todos os alumn@s teñen a obrigación de usar a mascarilla en todo momento.

2) Ao entrar en clase, o profesor botará o gel hidrogénico a todos os alumnos sen excepción.(utilizar
polo menos durante 30 segundos).

3) A clase se mantedrá aireada durante toda a sesión si é posible, coa apertura de fiestras e portas. Si
por motivos climatológicos isto non é posible, haberá dous aireaciones de 15 minutos 
obligatorios ao longo da sesión.

4) Poñeranse mamparas que garantirán a separación entre os alumnos si a distancia é menor de 1,2 
mtrs.

5) Os teclados e ratones se desinfectarán cun produto para ese efecto SEMPRE Ao ENTRAR EN 
CLASE POR PARTE DO PROFESOR. Os alumnos non poderán acceder ao interior ata que 
este proceso complétese. Os alumnos deberan estar no aula de referencia ata que o profesor 
chámeos.

6) Os equipos informáticos deberán ser de uso exclusivo polo alumno durante todo o ano sen poder 
cambiar de posto a non ser por un motivo moi excepcional. 

7) Está totalmente prohibido levantarse do posto informático durante a sesión de clase. Si durante a 
clase, de xeito excepcional, algún alumno realiza unha actividade fóra do seu lugar de traballo 
específico deberá botarse de novo o gel.

8) A entrada e saída ten que ser escalonada mantendo a distancia de seguridade entre os alumnos. 
Seguirase unha orde por lista de clase.
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MEDIDAS ANTI-COVID NO AULA DE TECNOLOXÍA

1) Todos os alumn@s teñen a obrigación de usar a mascarilla en todo momento.

2) Ao entrar en clase, o profesor botará o gel hidrogénico a todos os alumnos sen excepción.(utilizar
polo menos durante 30 segundos).

3) A clase se mantedrá aireada durante toda a sesión si é posible, coa apertura de fiestras e portas. Si
por motivos climatológicos isto non é posible, haberá dous aireaciones de 15 minutos 
obligatorios ao longo da sesión.

4) Os alumnos realizarán os proxectos e traballos a unha distancia superior a 1,5 mtrs. Poñeranse 
mamparas que garantirán a separación entre os alumnos si a distancia é menor de 1,5 mtrs.

5) Para o traballo en Zona informática: Os teclados e ratones se desinfectarán cun produto para ese 
efecto SEMPRE Ao ENTRAR EN CLASE POR PARTE DO PROFESOR. Os alumnos non 
poderán acceder ao interior ata que este proceso complétese. Os alumnos deberan estar no aula 
de referencia ata que o profesor chámeos.

6) Intentarase que os alumnos traballen individualmente nos proxectos cos seus propios elementos 
evitando realizar proxectos en grupos. 

7) As clases teóricas realizaranse no aula de referencia para evitar aglomeraciones á porta de 
tecnoloxía innecesarias. Ademais de máis zonas de contacto.

8) A entrada e saída ten que ser escalonada mantendo a distancia de seguridade entre os alumnos.
Seguirase unha orde por lista de clase.

POSIBLES ESCENARIOS EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN SANITARIA

1-Actividade lectiva presencial

Actividade ordinaria. Aproveitase para reforzar a competencia dixital do alumnado por se hai que 
voltar ao ensino non presencial.

2- Actividade lectiva semipresencial.
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No caso de que un aula ou parte dela teñan que seguir as clases dende o domicilio, empregarase a 
aula virtual como ferramenta de comunicación e soporte dos contidos e actividades. Trátase de que 
os alumnos que queden na casa continúen co seu proceso de ensino-aprendizaxe.

3- Actividade lectiva non presencial.

Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia:

Tratarase dunha metodoloxía activa e participativa, contactando co alumnado para seguir o seu 
progreso no proceso de ensino- aprendizaxe, titorizando as actividades e solucionando as dúbidas

Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo 
alumnado:

Coa experiencia acumulada no curso pasado, neste suposto a actividade lectiva farase a través da 
aula virtual. Todo o alumnado pode seguir a ensinanza telemática, o que garante o seu dereito á 
educación. Todos os alumnos teñen o equipamento necesario ( todos os alumnos están dentro de 
EDIXGAL, e polo tanto teñen un portátil de uso persoal ) e conexión a internet.

A comunicación co profesorado será via telefónica, videoconferencia, correo electrónico ou a través
da aula virtual.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Tarefas feitas polo alumnado a través da aula virtual e/ou probas feitas a través da aula virtual:

Poderanse utilizar, ademais das tarefas, outros instrumentos de avaliación adaptados ás 
circunstancias (cuestionario ou probas na aula virtual, videoconferencias en pequeno grupo ou 
individuais, ...) 

2. Elementos do currículo

Definicións básicas:

- Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe.

- Obxectivos:  referentes  relativos  aos  logros  que  o  estudante  debe  alcanzar  ao rematar  a

etapa,  como  resultado  das  experiencias  de  ensinanza-aprendizaxe  intencionalmente
planificadas.

- Contidos:  conxunto  de  coñecementos,  habilidades,  destrezas  e  actitudes  que contribúen  ao

logro  dos  obxectivos  da  etapa  educativa  e  á  adquisición  de competencias. Na Educación
Secundaria Obrigatoria (ESO), os contidos ordénanse en materias que, a súa vez, se clasifican
en materias ou ámbitos, en función da propia etapa educativa, ou ben dos programas nos que
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participen os alumnos. Ditas  materias pertencen a un dos seguintes tres bloques de materias:
troncais, específicas ou de libre configuración autonómica.

- Criterios  de  avaliación:  referente  específico  para  avaliar  o  aprendizaxe  do alumnado.

- Estándares de aprendizaxe avaliables: son as especificacións dos criterios da avaliación que

concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada materia.

- Metodoloxía   didáctica:conxunto   de   estratexias,   procedementos   e   accións organizadas  e

planificadas  polo  profesorado,  coa  finalidade  de  posibilitar  o aprendizaxe do alumnado e o
logro dos obxectivos propostos.

- Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización adecuada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos. Para o seu desenrolo na ESO, identifícanse sete 
competencias:

a)   Comunicación lingüística.

b)  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

c)   Competencia dixital.

d)  Aprender a aprender.

e)   Competencias sociais e cívicas.

f)   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

g)   Conciencia e expresións culturais.

3. Organización de etapa

A etapa da ESO organízase en materias e comprende dous ciclos: o primeiro (que comprende tres 
cursos escolares), e o segundo (dun solo curso), que terá un carácter fundamentalmente 
propedéutico.

Existen tres tipos de materia:

1.   Troncais,  cuxos  contidos  comúns,  criterios  de   avaliación,  estándares  de aprendizaxe
avaliables e horario lectivo mínimo son establecidos polo Goberno con carácter xeral para todo
o alumnado. Son de cursado obrigatorio. A vez, clasifícanse en:

1.1. Materias xerais: comúns para todo o alumnado.
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1.2. Materias de opción: en 3º y 4º hai algunhas materias troncais de entre as que os estudantes
deben elixir.

2.   Específicas, cuxos estándares de aprendizaxe avaliable son establecidos polo Goberno, aínda
que corresponde ás Administracións educativas determinar os  contidos e complementar os
criterios de avaliación, se se considera oportuno.  Algunhas delas deben ser cursadas
obrigatoriamente polo alumnado, mentres que outras son de opción.

3.   De libre configuración autonómica, cuxo deseño curricular é competencia das  distintas
Administracións  educativas.  Entre  elas  se  incluirá  a  materia  Lingua cooficial e Literatura,
cando proceda.

4. As competencias clave

Antes  de  concretar  como  contribúe  a  materia  de  Tecnoloxía  ao  desenvolvemento  das
competencias  clave,  analizaremos,  en  primeiro  lugar,  que  son,  cantas  son  e  que  elementos
fundamentais as definen.

Enténdese por competencia a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e
situacións  diferentes,  os  coñecementos,  as  habilidades  e  as  actitudes  persoais  adquiridos.  As
competencias teñen tres compoñentes: un saber (un contido), un saber facer (un procedemento, unha
habilidade, unha destreza, etc.) e un saber ser ou saber estar (unha actitude determinada).

As competencias clave teñen as características seguintes:

- Promoven o desenvolvemento de capacidades, máis ca asimilación de contidos, aínda que estes están
sempre presentes á hora de concretar os aprendizaxes.

-  Teñen  en  conta  o  carácter  aplicativo  das  aprendizaxes,  xa  que  se  entende  que  unha  persoa
«competente» é aquela capaz de resolver os problemas propios do seu ámbito de actuación.

- Baséanse  no  seu  carácter  dinámico,  posto  que  se  desenvolven  de  maneira progresiva e poden
ser adquiridas en situacións e institucións formativas diferentes.

- Teñen un carácter interdisciplinar e transversal, posto que integran aprendizaxes procedentes de
distintas disciplinas.

- Son un punto de encontro entre a  calidade e a equidade, por canto que pretenden garantir  unha
educación  que  dea  resposta  ás  necesidades  reais  da  nosa  época (calidade) e que sirva de base
común a todos os cidadáns (equidade).

As competencias clave, é dicir, aqueles coñecementos, destrezas e actitudes que os individuos
necesitan para o seu desenvolvemento persoal ea súa adecuada inserción na sociedade e no mundo
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laboral, deberían acadarse ao rematar a ESO e servir de base para unha aprendizaxe ao longo da
vida.
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5. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia 
que forman parte dos perfís competenciais

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

4º TIC

 

Contidos Criterios de avaliación
Estándares 

de aprendizaxe avaliables
CC

Representación dixital dá 
información.
- Electrónica analóxica e 
electrónica dixital.
- Representación da 
información.
- Sistemas de numeración.
- Sistema binario.
Equipos informáticos.
- O ordenador e os seus 
compoñentes.
- Tipos de ordenadores.
- Arquitectura dun ordenador.
Sistemas operativos.
- Que é un sistema operativo?
- Tipos de sistemas operativos.
- Funcións principais.
- Interfaz gráfico de usuario e 
intérprete de comandos.
Estrutura física e lóxica de 
almacenamiento.
- Almacenamiento da 
información.
- Particiones de disco.
- Sistema de arquivos.

-  Organización de arquivos.

 
1. Coñecer as diferenzas 
entre os sistemas 
analóxicos e dixitales e 
manexar con soltura os 
métodos de 
representación da 
información, así como o 
sistema de numeración 
binario e as operacións 
básicas que poidan 
realizarse con el.

 
1.1. Distingue as 
particularidades dos 
sistemas analógicos fronte 
ás dos sistemas digitales.
1.2. Coñece os términos 
«bit» e «byte», utilízaos 
con precisión e establece 
unha relación entre ambos.
1.3. Manexa con soltura as 
diferentes unidades de 
medida de capacidade de 
almacenamiento de 
información en formato 
digital.
1.4. Coñece as 
características básicas dos 
sistemas de numeración 
decimal, ou hexadecimal e 
binario.
1.5. É capaz de efectuar 
cambios sinxelos entre 
baséelas dez e binaria.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

 
2. Diferenciar entre 
hardware e software, e 
analizar a arquitectura 
dos diferentes tipos de 
equipos informáticos, os 
seus compoñentes 
principais e a 
interrelación entre eles.

  

 
2.1. Define correctamente 
os conceptos de hardware e
software.
2.2. Enumera os diferentes 
tipos de ordenadores e 
menciona as súas 
características básicas.
2.3. Coñece os diferentes 
elementos que constitúen a 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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Instalación de Windows.

-  Consideracións previas.

-  Arrancar dende o soporte de 
instalación.

-  Pasos previos á instalación.

-  Preparar particions.

-  Seguir el asistente de 
instalación.

Instalación de Ubuntu.
- Características de Ubuntu.
- Probar e instalar Ubuntu.
- Preparar o espazo do disco.
- Especificar as particiones 
manualmente.
- Completar a instalación.
Contorna dos sistemas 
operativos.
- Xestor de arranque.
Inicio de sesión.
- O escritorio e as aplicacións.
- Utilidades dos sistemas 
operativos.
- Pechar a sesión.

Configuración da contorna do 
sistema operativo.
- Ferramentas de 
configuración.
- Personalizar a contorna.
- Administrar o sistema 
operativo.
Xestión de programas.

Programas.
- Instalar ou desinstalar 
programas en Linux.
- Orixes do software.
- Instalar programas en 
Windows.
- Android.
Instalación de programas 
periféricos.
- Conectar un periférico ao 
ordenador.
- Instalar o driver dun 

arquitectura dun ordenador,
as súas funcións básicas e a
interrelación entre eles.

  

 3. Comprender o cometido 
dos sistemas operativos 
no funcionamento dun 
ordenador, así como as 
diferentes formas de 
acceso ás funcións 
dispoñibles.

3.1. Sabe cales son as 
funcións principais dun 
sistema operativo.
3.2. Coñece diferentes tipos
de sistemas operativos e o 
ámbito de aplicación de 
cada un deles.
3.3. Manexa o interfaz 
gráfico de Windows e de 
Ubuntu e o intérprete de 
comandos en cada un deles.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

 4. Distinguir os diferentes 
sistemas de 
almacenamiento de 
información, os 
principios físicos que os 
gobernan, así como as 
operacións básicas que 
poden realizarse sobre 
eles para personalizar a 
xestión dos arquivos que 
almacenen. 

4.1 Comprende os diferentes 
conceptos involucrados na 
estrutura física das unidades de 
almacenamiento.
4.2. Manexa con corrección os 
elementos propios da estrutura 
lóxica dos dispositivos de 
almacenamiento.
4.3. Sabe que é unha partición e o 
procedemento para creala en 
Windows.
4.4. Menciona diferentes sistemas 
de arquivos asociándoos aos 
sistemas operativos que os 
manexan.
4.5. Gestiona con soltura os 
arquivos almacenados nun disco, 
tanto desde o explorador de 
arquivos como desde o intérprete 
de comandos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

 5. Coñecer o procedemento de
instalación de Windows e
Ubuntu nun ordenador, 
así como a forma de 
preparar o disco no que 
han de ser instalados para
axustar dita instalación 
aos requerimientos 
desexados.

5.1. Sabe instalar Windows 
nun equipo informático.
5.2. Sabe preparar as 
particiones nun disco para 
poder instalar distintos 
sistemas operativos nun 
mesmo equipo.
5.3. Sabe instalar a 
distribución Ubuntu nun 
ordenador.

CCL,

CD,

CA,

CEC

6. Manexar con competencia 
as opcións básicas dos 
sistemas operativos 

6.1. Comprende as diferentes 
opcións mostradas no 
xestor de arranque.

CCL,

CD 
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dispositivo. instalados nun mesmo 
equipo informático.

6.2. Manexa as aplicacións 
básicas que veñen 
integradas nos diferentes 
sistemas operativos 
instalados.
6.3. Utiliza con destreza as 
utilidades de xestión que 
proporcionan os sistemas 
operativos. 

7. Configurar a contorna dos 
sistemas operativos 
instalados adecuándoo 
aos requisitos persoais 
establecidos.

  7.1. É capaz de personalizar o 
escritorio de traballo nos 
diferentes sistemas 
operativos instalados.
7.2. Coñece as opcións de 
administración que ofrecen 
os diferentes sistemas 
operativos e sabe utilizalas 
no momento que sexa 
necesari 

CD,

CSYC,

CEC

8. Gestionar de xeito adecuado
os programas instalados 
nun equipo informático.

 8.1. Coñece e utiliza con 
corrección o concepto de 
«programa».
8.2. Sabe instalar e 
desinstalar programas en 
Windows e en Ubuntu.
8.3. Describe con 
corrección o procedemento 
de instalación de 
programas en dispositivos 
Andro 

CD

9. Conectar e instalar con 
destreza os periféricos 
máis habituais nun 
ordenador.

 CCL,

CD,

CSYC,

SIEP

En Tecnoloxia, adxunto este apartado na tabla do apartado 8.
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6.-Contribucción ao desenvolvemento das competencias 
clave, concreción que recolla os estándares de 
aprendizaxe avaliables

Esta materia contribúe á adquisición das competencias crave do seguinte xeito: 

1º Comunicación lingüística. A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a 
través da adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado nos procesos de procura, 
análise, selección, resumo e comunicación de información. A lectura, interpretación e redacción de 
informes e documentos técnicos contribúe ao coñecemento e á capacidade de utilización de 
diferentes tipos de textos e as súas estruturas formais.

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. O uso instrumental de 
ferramentas matemáticas de xeito contextualizada contribúe a configurar a competencia matemática
na medida en que proporciona situacións de aplicabilidad a diversos campos como a realización de 
cálculos, a representación gráfica e a medición de magnitudes.

A Tecnoloxía contribúe á adquisición da competencia en ciencia e tecnoloxía principalmente 
mediante o coñecemento e comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas tecnolóxicas, e
a través do desenvolvemento de destrezas técnicas e habilidades para manipular obxectos con 
precisión e seguridade. A interacción cunha contorna no que o tecnolóxico constitúe un elemento 
esencial vese facilitada polo coñecemento e utilización do proceso de resolución técnica de 
problemas e a súa aplicación para identificar e dar resposta a necesidades, evaluando o 
desenvolvemento do proceso e os seus resultados. Pola súa banda, a análise de obxectos e sistemas 
técnicos desde distintos puntos de vista permite coñecer como foron deseñados e construídos, os 
elementos que os forman e a súa función no conxunto, facilitando o uso e a conservación.

3º Competencia digital. O tratamento específico das tecnoloxías da información e a comunicación 
(en diante TIC), integrado nesta asignatura, proporciona unha oportunidade especial para 
desenvolver a competencia digital, e a este desenvolvemento están dirixidos específicamente unha 
parte importante dos contidos. Aínda que noutras asignaturas utilícense as TIC como ferramenta de 
traballo, é na asignatura de Tecnoloxía onde os alumnos adquiren os coñecementos e destrezas 
relacionados co uso das TIC que se aplicarán posteriormente. Están asociados ao seu 
desenvolvemento os contidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar 
información, así como intercambiar información e comunicarse a través de Internet de forma crítica 
e segura. Por outra banda, debe destacarse en relación co desenvolvemento desta competencia a 
importancia do uso das TIC como ferramenta de simulación de procesos tecnolóxicos e para a 
adquisición de destrezas con linguaxes específicas coa simboloxía adecuada.
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4º Aprender a aprender. A contribución á autonomía e iniciativa persoal céntrase no modo 
particular que proporciona esta materia para abordar os problemas tecnolóxicos mediante a 
realización de proxectos técnicos, pois neles o alumnado debe resolver problemas de forma 
autónoma e creativa, evaluar de forma reflexiva diferentes alternativas, planificar o traballo e 
evaluar os resultados. Mediante a obtención, análise e selección de información útil para abordar un
proxecto contribúese á adquisición da competencia de aprender a aprender.

5º Competencias sociais e cívicas. A contribución da asignatura de Tecnoloxía no que se refire ás 
habilidades para as relacións humanas e ao coñecemento da organización e funcionamento das 
sociedades virá determinada polo modo en que se aborden os contidos, especialmente os asociados 
ao proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. O alumno ten múltiples ocasións para expresar
e discutir adecuadamente ideas e razonamientos, escoitar aos demais, abordar dificultades, gestionar
conflitos e tomar decisións, practicando o diálogo, a negociación, e adoptando actitudes de respecto 
e tolerancia cara aos seus compañeiros. Así mesmo, a asignatura de Tecnoloxía contribúe ao 
coñecemento da organización e funcionamento das sociedades desde a análise do desenvolvemento 
tecnolóxico das mesmas e a súa influencia nos cambios económicos e sociais que han ter lugar ao 
longo da historia da humanidade.

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A contribución ao espírito emprendedor e iniciativa 
persoal da asignatura céntrase na forma de desenvolver a habilidade de transformar as ideas en 
obxectos e sistemas técnicos mediante o método de resolución de proxectos. A asignatura de 
Tecnoloxía fomenta a creatividade, a innovación e a asunción de riscos, así como a habilidade para 
planificar e gestionar proxectos tecnolóxicos. Nesta asignatura analízanse as etapas necesarias para 
a creación dun produto tecnolóxico desde a súa orixe ata a súa comercialización describindo cada 
unha delas, investigando a súa influencia na sociedade e propoñendo melloras tanto desde o punto 
de vista da súa utilidade como do seu posible impacto social.

7º Conciencia e expresións culturais. A contribución da asignatura de Tecnoloxía á adquisición 
desta competencia lógrase a través do desenvolvemento de aptitudes creativas que poden trasladarse
a unha variedade de contextos profesionais. O deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos require 
dun compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que pon en 
relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá. 
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Estos dous puntos vanse a desenrolar xuntos para cada unidade

7.- Concreción de obxetivos por curso e tema

2º ESO TECNOLOXÍA

a.Enumerar e describir as fases e procesos do deseño dun proxecto ou produto tecnolóxico desde o 
seu deseño ata o seu comercialización, planificando o seu desenvolvemento de forma adecuada, 
comprobando o seu cumprimento ao longo do mesmo.
 b. Poñer en marcha plans de traballo atendendo aos recursos, materiais, organización económica, 
seguridade e respecto ao medio ambiente.
 c. Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos mediantes vistas e 
perspectivas.
 d. Realizar interpretacións a través de esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos.
 e. Coñecer os materiais de uso técnico, as súas características, as súas propiedades mecánicas, e os 
seus usos máis comúns, sendo capaz de identificar os beneficios de empregalos con tales fins, así 
como suscitar novos usos en base ás súas propiedades.
 f. Manexar operadores mecánicos integrados en estruturas, máquinas ou sistemas.
 g. Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na construción de 
prototipos.
 h. Recoñecer os elementos dun circuíto eléctrico en continua, coñecendo as súas características e 
utilidade dentro do mesmo.
 i. Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos en continua.
 j. Coñecer, cumprir, esixir e respectar as normas de seguridade e higiene no traballo, sendo 
consciente das consecuencias de posibles accidentes no taller de Tecnoloxía.
 k. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para xerar a 
documentación asociada ao proceso tecnolóxico.
 l. Discriminar as partes dun equipo informático e as súas funcións e usos.
 m. Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándoos como recurso 
educativo.
 n. Utilizar os medios tecnolóxicos na elaboración e comunicación de proxectos técnicos.
 o. Empregar de forma adecuada e responsable un ordenador, tableta ou teléfono móbil, como 
ferramenta fundamental no desenvolvemento de actividades relacionadas co área de Tecnoloxía.
 p. Ser capaz de analizar os diferentes niveis de linguaxes de programación, como paso previo ao 
seu uso para o desenvolvemento de programas e aplicacións.
 q. Utilizar con destreza unha contorna de programación gráfica por bloques, sendo capaz de 
interpretar o funcionamento dun programa a partir dos seus bloques, como deseñar o seu propio.
 u. Recoñecer ameazas, riscos e condutas inapropiadas en Internet desenvolvendo mecanismos de 
autogestión e autocontrol no uso das ferramentas informáticas.

3º ESO TECNOLOXÍA

a) Utilizar o ordenador como dispositivo de control no desenvolvemento de automatismos e 
sistemas de control a través de sensores.

b) Manexar con eficacia follas de cálculo no deseño de proxectos e plans e na vida cotiá.
c)  Profundar no coñecemento e aplicación das distintas fontes de enerxía e o seu impacto.
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d) Coñecer as fontes de enerxía renovables máis importantes e profundar na reflexión sobre a 
súa aplicación.

e) Recoñecer a importancia da tecnoloxía nos avances e vida na actualidade.
f) Desenvolver coñecementos básicos de electrónica na aplicación da robótica.

 
g) Utilizar os coñecementos adquiridos na aplicación en automatismos e robots.
h) Utilizar sistemas e aplicacións de procesamiento e tratamento de datos para a organización 

dun proxecto (follas de cálculo, bases). 
i) Coñecer distintos sistemas operativos e a edición de páxinas web como medios de acceso e 

publicación de contidos.
j)  Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos mediantes vistas 

e perspectivas
k)  Realizar interpretacións a través de esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos.
l)  Coñecer os materiais de uso técnico, as súas características, as súas propiedades mecánicas, 

e os seus usos máis comúns, sendo capaz de identificar os beneficios de empregalos con 
tales fins, así como suscitar novos usos en base ás súas propiedades.

m)  Manexar operadores mecánicos integrados en estruturas máquinas ou sistemas.
n)  Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na 

construción de prototipos.
o)  Recoñecer os elementos dun circuíto eléctrico en continua e alterna, coñecendo as súas 

características e utilidade dentro do mesmo.
p)  Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos en continua e alterna.
q)  Coñecer, cumprir, esixir e respectar as normas de seguridade e higiene no traballo, sendo 

consciente das consecuencias de posibles accidentes no taller de Tecnoloxía.
r)  Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para xerar

a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.
s)  Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándoos como 

recurso educativo.
t)  Utilizar os medios tecnolóxicos na elaboración e comunicación de proxectos técnicos.
u)  Empregar de forma adecuada e responsable un ordenador, tableta ou teléfono móbil, como 

ferramenta fundamental no desenvolvemento de actividades relacionadas co área de 
Tecnoloxía.
 

v)  Ser capaz de analizar os diferentes niveis de linguaxes de programación, como paso previo 
ao seu uso para o desenvolvemento de programas e aplicacións.

w)  Utilizar con destreza unha contorna de programación gráfica por bloques, sendo capaz de 
interpretar o funcionamento dun programa a partir dos seus bloques, como deseñar o seu 
propio. 

4º ESO TECNOLOXÍA

a) Identificar a configuración da comunicación alámbrica e inalámbrica.
b) Facer un uso responsable dos servizos de intercambio e publicación de información digital.
c) Empregar os equipos informáticos na elaboración de programas.
d) Reflexionar sobre os elementos constitutivos da vivenda. Realizar deseños sinxelos 

empregando a simboloxía adecuada.
e) Promover o aforro energético na montaxe de circuítos básicos.
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f)  Alinear a arquitectura, instalacións e hábitos de consumo das vivendas para o aforro 
energético.

g) Construír circuítos electrónicos, elementais e sinxelos analizando o seu funcionamento e 
aplicándoos no proceso tecnolóxico

h) Realizar simulaciones para practicar coa simboloxía normalizada.
i) Resolver problemas tecnolóxicos sinxelos empregando o álgebra de Boole.
j) Utilizar as portas lóxicas na resolución de problemas.
k) Describir os compoñentes dos sistemas automáticos.
l) Construír automatismos sinxelos ou robots que poidan ser controlados por un programa de 

creación propia.
m) Aplicar as tecnoloxías hidráulica e neumática e describir o seu funcionamento.
n) Representar circuítos utilizando a simboloxía adecuada.
o) Realizar experimentos con dispositivos neumáticos e simuladores informáticos.
p) Identificar a evolución da tecnoloxía históricamente.
q) Utilizar a análise de obxectos para profundar nos técnicos e tecnolóxicos.
r) Valorar a importancia da tecnoloxía nas actividades cotiás. 

4º ESO TIC

a) Interactuar na rede de forma responsable.
b) Coidar a seguridade e responsabilidade no acceso a servizos de intercambio e publicación de

información dixital.
c) Identificar os dereitos de autor nos contidos dixitais.
d) Analizar a función e configuración dos equipos informáticos.
e) Instalar e eliminar software.
f) Comunicar equipos e sistemas a través de software.
g)  Coñecer os compoñentes básicos e características dun ordenador.
h)  Coñecer os elementos básicos en sistemas con e sen fíos 
i)  Producir documentos a través de diferentes programas informáticos.
j) Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo e desenvolver capacidades para integralos en 

diversas producións.
k) Intercambiar información de forma segura a través de seguridade activa e pasiva na 

protección de datos.
l) Manexar distintos dispositivos de intercambio de información.
m) Publicar contidos na web.
n) Manexar ferramentas de produción web e TIC de carácter social.
o) Traballar a accesibilidade no manexo de ferramentas.
p) Desenvolver unha mirada crítica no uso e intercambio da información a través de redes 

sociais e plataformas.
q) Utilizar os hiperenlaces na publicación e relación de contido multimedia.
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8.- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable: 
Temporización,Grao mínimo de consecución para superar 
a materia e procedementos e instrumentos de avaliación

Para reflectir os Grados mínimos, en % de importancia, de consecución para superar a materia vou 
empregar un código de cores:

- de moita impontancia (contidos mínimos)

- de importancia media 

- de importancia baja

2º de ESO

1ª AVALIACIÓN

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Ob
xec

Contidos Criterios de avaliación. 

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR

MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP PROCEDEMENTO
E INSTRUMENTOS

DE AVALIACIÓN

Estándares de aprendizaxe Com
Clave

IN.

Log

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

 a

 b

 f

 g

 h

 l

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

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

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

 3 sesións

 Observación  no
aula da evolución
das tareas

 proba escrita

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

 CCL

 CMC
CT

 CD

 CAA

 CSC

 CSIE
E

 CCE
C
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Ob
xec

Contidos Criterios de avaliación. 

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR

MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP PROCEDEMENTO
E INSTRUMENTOS

DE AVALIACIÓN

Estándares de aprendizaxe Com
Clave

IN.

Log

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 B1.3.
Planificación  e
construción  de
prototipos  ou
maquetas
mediante  o  uso
responsable  de
materiais,
ferramentas  e
técnicas axeitadas.

 B1.4.  Traballo  en
equipo.
Distribución  de
tarefas  e
responsabilidades.
Seguridade  no
contorno  de
traballo. 

 B1.5.
Documentación
técnica.
Normalización.

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

 Durante
todo  o
curso

 Construcción  dun
proxecto  durante  o
curso.

 Obsevación  do
traballo no aula-taller

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

 CCL

 CMC
CT

 CD

 CAA



 Durant
e  todo
o curso

 Construcción  dun
proxecto  durante  o
curso.

 Obsevación  do
traballo no aula-taller

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

 CMC
CT

 CAA

 CSIE
E



 Durant
e  todo
o curso

 Construcción  dun
proxecto  durante  o
curso.

 Obsevación  do
traballo no aula-taller

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

 CAA

 CSC

 CSIE
E



Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

 b

 f

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

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

 6 sesións  Observación  do
traballo diario.

 Realización  de
probas escritas.

 Entrega de traballos

 TEB2.1.1.  Representa
mediante vistas e perspectivas
obxectos  e  sistemas  técnicos,
mediante  esbozos  e
empregando  criterios
normalizados  de  cotación  e
escala. 

 CMC
CT

 CAA



 b

 e

 f

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

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

 4 sesións  Observación  do
traballo diario.

 Realización  de
probas escritas.

 Entrega de traballos

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

 CMC
CT

 CAA



 b

 e

 f

 h

 B2.3. 
Documentación 
técnica asociada a 
un produto 
tecnolóxico. 
Aplicacións 
informáticas de 
deseño asistido 
por computador e 
de simulación.

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

  Entrega de traballos
feitos  nos
ordenadores  sobre
diseño.

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

 CCL

 CMC
CT

 CD

 CAA
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2ª AVALIACIÓN

Bloque 3. Materiais de uso técnico: madeira e metais

O
bx
ec

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP PROCEDEMENTO
E

INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

Estándares de
aprendizaxe

Compet
Clave

IN
DI

L
O
G

 b

 f

 h

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

 B3.2.  Propiedades  dos
materiais técnicos.

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

 B3.2.  Identifica  os  materiais  do  uso
cotidián  e  coñece  as  súas  propiedades
máis importantes.

3  Realización  dun
traballo 

 Proba  test  no  aula
virtual

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

 CCL

 CMCCT



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

 CMCCT

 CAA



 b

 e

 f

 g

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

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

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

6  Observación  do  traballo
no aula-taller

 Observación  das  normas
de seguridade

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

 CMCCT

 CAA

 CSC



 Parte do proxecto anual
que  corresponda  con
esta parte

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

 CMCCT

 CAA

 CSC

 CSIEE



Bloque 4. Estruturas,

 b

 f

 h

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

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

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

6  Observación  do  traballo
diario

 probas escritas

 Parte  do  proxecto
correspondete a unidade

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

 CCL

 CMCCT

 CD
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Bloque 3. Materiais de uso técnico: madeira e metais

O
bx
ec

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP PROCEDEMENTO
E

INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

Estándares de
aprendizaxe

Compet
Clave

IN
DI

L
O
G

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

 CMCCT

 CAA
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3ª AVALIACIÓN

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxe
ctivo

s

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR

MATERIA

 (fondo rojo)

TEM
P

PROCEDEMENT
O E

INSTRUMENTO
S DE

AVALIACIÓN

Estándares de
aprendizaxe

Compete
Clave

IN
D.
L
O
G.

Bloque 4. circuítos eléctricos

 b

 e

 f

 g

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

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

10  Traballo  en  programas
de deseño eléctricos

 Observación  do
Traballo diaro na libreta

 probas escritas

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

 TEB4.3.2  Realiza  operacións
empregando a lei de ohm

 TEB4.3.3  Recoñecer  os
circuitos  en  serie  e  paralelo.
Ventaxas e inconvintes.

 CMCCT

 CAA

 CSIEE



 Construcción  de
circuitos básicos

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

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE



 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación

 f  B5.1. Elementos 
dun equipamento 
informático.

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

2  Probas orales

 probas escritas

 TEB5.1.1. Identifica as partes 
dun computador.

 CMCCT

 CD



 b

 e

 f

 g

 h

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

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

3  Observación do uso de 
programas 
informáticos: writer

 TEB5.2.1. Manexa programas e
software básicos.

 CMCCT

 CD



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

 CMCCT

 CD



 TEB5.2.3. Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos 
sinxelos con equipamentos 
informáticos.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE



 b

 e

 f

 g

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

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

  Observación do 
manexo do programa.

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

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC



29 



Departamento de Tecnoloxía. I.E.S As Insuas 2021-22

3ºESO

1ªAVALIACIÓN

Unidade : Mecanismos

OBXECTIVOS:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 
ejercitarse 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.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 lingua castelá textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

CONTIDOS
Contidos da unidade

1. Máquinas e mecanismos.
2. Máquinas simples: mecanismos de transmisión lineal.
3. Mecanismos de transmisión circular.
4. Mecanismos de transformación do movemento.
5. Outros mecanismos.
6. O mundo de Leonardo dá Vinci.

Contidos do currículo
           1. Mecanismos de transmisión e transformación de movementos.

2. Cálculo da relación de transmisión.
3. Análise e deseño de sistemas mecánicos mediante programas informáticos de simulación. 
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Aplicacións en maquetas e proxectos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Observar e manexar operadores mecánicos responsables de transformar e 
transmitir movementos, en máquinas e sistemas, integrados nunha estrutura.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES

 1. Describe mediante información escrita e gráfica como transforma o movemento ou o 
transmiten os distintos mecanismos.
 2. Calcula a relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como as poleas e 
os engranajes.
 3. Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou sistema desde o 
punto de vista estructural e mecánico.
 4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada circulitos 
mecánicos.

 COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS

 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 3. Competencia digital.
 4. Aprender a aprender.
 5. Competencias sociais e cívicas.
 6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
 7. Conciencia e expresións culturais. 

Unidade : Deseño e representación gráfica

OBXECTIVOS

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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
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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 lingua castelá textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

CONTIDOS
Contidos da unidade
1. Deseño dun produto
2. Normalización
3. Escalas normalizadas.
4. Representación de obxectos no sistema diédrico. Vistas.
5. Representación de obxectos en perspectiva.
6. Debuxar unha figura en perspectiva
7. Liñas normalizadas.
8. Acotación
9. Representación de figuras en por ordenador, QCAD

Contidos do currículo

Deseño e representación gráfica dos elementos dun proxecto tecnolóxico

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 1. Elaborar documentos técnicos, adecuados ao nivel dos procesos acometidos e ao da súa 
madurez, iniciándose no respecto á normalización.
 2. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para 
xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.
 3. Realizar debuxos geométricos (vistas, acotaciones, representacións a escala, obxectos en 
perspectiva, bocetos e esbozo) con instrumentos manuais e con software de deseño gráfico 
en 2 dimensións, respectando a normalización.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES

 1. Identifica a simboloxía estandarizada dos elementos básicos para os proxectos que 
desenvolve.
 2. Utiliza software de deseño CAD
 3. Confecciona representacións esquemáticas dos circuítos e prototipos que desenvolve.

 COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS
 1. Comunicación lingüística.
 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 3. Competencia digital.
 4. Aprender a aprender.
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 5. Competencias sociais e cívicas.
 7. Conciencia e expresións culturais. 
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1ª AVALIACIÓN

BLOQUE 6

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

2 SESIONS

CL,CMCT,AA

2 SESIONS

CL,CMCT,AA

4 SESIÓNS

CL,CMCT,AA

4 SESIÓNS

CL,CMCT,AA

2 SESIONS

CMCT,AA

Bloque 4

4 SESIÓNS

CMCT,AA

4 SESIÓNS

CMCT,AA

OBXECTIVOS POR CURSO 
(relacionados con los obxectivos da 

etapa)

TEMPORALIZ
ACIÓN

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A MATERIA

COMPET.CLA
VE

indic. 
Logro

 Máquinas e 
mecanismos.

Analizar os obxectos e sistemas 
técnicos para identificar os seus 

elementos e as funcións que realizan, 
explicar o seu funcionamento, 

utilizalos e controlalos de diversas 
formas, e recoñecer as condicións 

fundamentais que interveñen no seu 
deseño e construción.

 Describe de forma escrita e gráf ica como se 
transforman os movimientos:  Mecanismos de 
transmisión e transformación do movemento.

Identificar operadores mecánicos encargados 
da transformación e transmisión de 

movementos.  Coñecer os mecanismos de 
transformación e transmisión de movementos, 

e a súa función dentro da máquina.

Análise da súa función en máquinas. Relación de 
transmisión.

Avaliar o coñecemento dos movementos 
empregados en máquinas: rectilíneo, circular e 

de vai vén.

Descrición e funcionamento básico dos motores 
térmicos e eléctricos.

Diferenciar motores eléctricos de motores 
térmicos. Coñecer o seu funcionamiento.

Deseño e construción de maquetas que inclúan 
mecanismos de transmisión e transformación do move 
mento

Ser capaz de aplicarestes coñecementos para 
construír maquetas con diferentes operadores

 Uso de simuladores para recrear a función dos 
operadores mecánicos no deseño de prototipos.

Empregar simuladores con diferentes 
operadores mecánicos e  realizar cálculos 
para determinar a relación de trans misión

Técnicas de 
expresión e 

comunicación.

Expresar e comunicar ideas e 
solucións técnicas, así como explorar 
a súa viabilidade e alcance utilizan do 
os medios tecnolóxicos, os recursos 

gráficos, a sim boloxía e o vocabulario 
axeitados

Uso de instrumentos e técnicas de debuxo, así 
como de aplicacións  Adquirir destrezas para a realización de 

proxextos técnicos mediante a aplicación de 
deseño gráfico por ordenador. Seguindo os 
criterios normalizados de acoutamento e 

escala.Utilización de aplicacións informáticas de ofimáti 
ca para a creación,
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RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE
AVALIACIÓN

INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo 
diario.

 Análise e valoración de tareas 
especialmente creadas para a 
avaliación.

 Valoración cuantitativa do 
avance individual (calificacións).

 Valoración cualitativa do avance
individual (anotacións e 
puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance 
colectivo.

 Valoración cualitativa do avance 
colectivo.

 Outros.

 Elemento de diagnóstico: 
rúbrica da unidad.

 Evaluación de contidos, probas 
correspondentes á unidad.

 Evaluación por competencias, 
probas correspondentes  á unidad.

 Probas de evaluación externa.

 Outros documentos gráficos ou 
textuales.

 Debates e intervencións.

 Proxectos personales o grupales.

 Representacións y 
dramatizaciones.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.
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2ªAVALIACIÓN

Unidade : Circuítos eléctricos e electrónicos

OBXECTIVOS

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 
ejercitarse 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.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 lingua castelá textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

CONTIDOS
Contidos da unidade

  1.Electricidade e electrónica.
 2. Circuítos de corrente continua.
 3. Magnitudes eléctricas de corrente continua.
 4. Lei de Ohm.
 5. Enerxía e potencia. Lei de Joule.
 6. Asociación de resistencias. Cálculos eléctricos.
 7. Compoñentes eléctricos e electrónicos dos circuítos.
 8. Análise e montaxe de circuítos característicos.

 Contidos do currículo
 1. Deseño, montaxe e medida dos circuítos electrónicos dun proxecto tecnolóxico.

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 1. Analizar e deseñar circuítos eléctricos en continua.
 2. Sinalar as características básicas e a aplicación dalgúns compoñentes pasivos.
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 3. Analizar as características básicas de funcionamento de diferentes compoñentes 
electrónicos activos.
 4. Describir as características dos sensores.
 5. Analizar as características de actuadores e motores.
 6. Determinar aspectos básicos de electrónica digital a nivel de circuítos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES

 1. Clasifica os elementos básicos dun circuíto eléctrico en continua: xeradores, resistencias, 
conmutadores, bombillas.
 2. Interpreta o significado e calcula as magnitudes que explican o funcionamento de 
devanditos circuítos: tensión, intensidade, resistencia eléctrica, potencia e enerxía.
 3. Distingue o significado do circuíto aberto e do cortocircuito.
 4. Utiliza outros elementos sinxelos como motores ou zumbadores.
 5. Mide, utilizando adecuadamente a instrumentación, as magnitudes básicas (tensión, 
intensidade) dun circuíto eléctrico.
 6. Calcula a potencia e a enerxía consumida polo circuíto e relaciónao co sistema de 
alimentación utilizado (pilas, baterías, fontes).
 7. Describe as condicións de reciclado dos materiais eléctricos e electrónicos.
 8. Realiza a montaxe de circuítos electricos de acordo a un esquema proposto.
 9. Identifica as características básicas dos motores e actuadores.
 10. Realiza a montaxe de circuítos eléctricos de acordo a un esquema proposto.

 COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS

 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 3. Competencia digital.
 4. Aprender a aprender.
 5. Competencias sociais e cívicas.
 6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
 7. Conciencia e expresións culturais. 

Unidade : Deseño e representación gráfica en 3D.TINKERCAD

OBXECTIVOS

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.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. 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 distintas 
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disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 lingua castelá textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

CONTIDOS
Contidos da unidade
1. Deseño dun produto (relacionado coa 1ª avalición: Deseño gŕafico)
2. Representación de figuras  por ordenador, empregando o programa de deseño 3D.

3. Impresión de pezas en 3D mediante a impresora 3D 

Contidos do currículo

Deseño, representación  gráfica e construcción dos elementos dun proxecto tecnolóxico

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN
 1. Elaborar documentos técnicos, adecuados ao nivel dos procesos acometidos e ao da súa 
madurez, iniciándose no respecto á normalización.
 2. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para 
xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.
 3. Realizar pezas en 3D empregando software de deseño gráfico en 3 dimensións, 
respectando os planos realizados na anterior avaliación

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES

 1. Identifica a simboloxía estandarizada dos elementos básicos para os proxectos que 
desenvolve.
 2. Utiliza software de deseño TINKERCAD
 3. Confecciona documentos e archivos para a construcción de pezas en  3D

 COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS
 1. Comunicación lingüística.
 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 3. Competencia digital.
 4. Aprender a aprender.
 5. Competencias sociais e cívicas.
 7. Conciencia e expresións culturais. 
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2ª AVALIACIÓN

BLOQUE 7

Estándares de aprendizaxe TEMPORIZACIÓN

Analizar a Xeración e transporte de enerxía eléctrica

Bloque 4

8 SESIÓNS ALTERNAS COAS DE ELECTRICIDAD

OBXECTIVOS POR CURSO 
(relacionados con los obxectivos da 

etapa)

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA SUPERAR A MATERIA

COMPET.
CLAVE

Electricidade e 
electrónica.

Analizar os obxectos e sistemas técnicos 
para identificar os seus elementos e as 
funcións que realizan, explicar o seu 

funcionamento, utilizalos e controlalos de 
diversas formas, e recoñecer as condicións 

fundamentais que interveñen no seu 
deseño e construción. 

Comprender os conceptos do Electromagnetismo e 
súa influencia

10 SESIONS COMPRENDIDAS NOS MESES DE 
XANEIRO, FEBREIRO E MAIO 

Comprender a importancia do 
electromagnetismo para a producción da 

enerxía eléctrica.

Deseñar e construir circuítos eléctricos, comprendendo : 
elementos, funcionamento e simboloxía.

Identificar os elementos dun circuito eléctrico, 
entendendo a súa importancia dentro do 
conxunto. Relacionar con a simboloxía.

Diferenciar e comprender a corrente continua e 
alterna.Ventaxas e inconvintes.

Diferenciar entre corriente continúa e alterna, 
con as súas ventaxas e inconvintes.

Coñecer as  instalacións eléctricas nas vivendas. 
Potencia. Dispositivos de protección.

Identificar os dispositivos existentes de 
protección na instalación. Diferenciar a enerxía 
consumida da potencia contratada na factura 

da luz.

Identificar os elementos presentes na xeración 
e transporte da electricidade. Relacionar o 

transporte con AT.

Abordar con autonomía e creatividade, 
individualmente e en grupo, problemas 

tecnolóxicos traballando de forma ordenada 
e metódica para estudar o problema, 
recompilar e seleccionar información 

procedente de distintas fontes, elaborar a 
documentación pertinente, concibir, 

deseñar.

Asociación de resistencias en serie e paralelo. 
Cálculo e montaxe.

Deseñar e simular circuítos coa simboloxía 
ade cuada e montar circuítos formados por 

operadores ele mentais Deseño de circuítos que cumpran unha función 
predeterminada

Técnicas de 
expresión e 

comunicación.
Expresar e comunicar ideas e solucións 

técnicas, así como explorar a súa 
viabilidade e alcance utilizan do os medios 

tecnolóxicos, os recursos ofimáticos, a 
simboloxía e o vocabulario axeitados

Utilización de aplicacións informáticas de ofimática  
(TINKERCAD) para a creación de pezas en 3D

Avaliar as habilidades básicas para a 
realización deseños que integren información, 

imaxes en 3D empregando o programa de 
deseño en 3D TINKERCAD. Para logralo 

aplicaranse os procedementos e 
funcionalidades propias de cada aplicación 

para obter documentos progresivamente máis 
complexos e de maior perfección en canto á 
estruturación e presentación, almacenándoos 

en soportes físicos locais e remotos.



Departamento de Tecnoloxía. I.E.S As Insuas 2021-22

RECURSOS
PARA

LA
EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN

 Observación directa 
del trabajo diario.

 Análisis y valoración
de tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación.

 Valoración 
cuantitativa del avance 
individual 
(calificaciones).

 Valoración 
cualitativa del avance 
individual (anotaciones 
y puntualizaciones).

 Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

 Valoración cualitativa 
del avance colectivo.

 Otros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad.

 Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad.

 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad.

 Otros documentos gráficos o 
textuales.

 Debates e intervenciones.

 Proyectos personales o grupales.

 Representaciones y dramatizaciones.

 Elaboraciones multimedia.

 Otros.
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3ªAVALIACIÓN

Unidade : Os plásticos.

OBXECTIVOS
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.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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.
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación.

CONTIDOS
Contidos da unidade

1. Materiais plásticos.
2. Tipos de plásticos.
3. Conformado de plásticos.
4. Mecanizado de plásticos.
5. Repercusiones medioambientales.

Contidos do currículo

1. Deseño e fabricación dos elementos mecánicos dun proxecto tecnolóxico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e para xerar a 
documentación asociada ao proceso tecnolóxico.

 2. Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na construción 
de prototipos respectando as normas de seguridade e higiene no traballo.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES
 1. Utiliza software de deseño CAD e modelado para os planos.
 2. Emprega programas de simulación para comprobar cálculos e verificar o funcionamento dos 
deseños.
 3. Utiliza programas de deseño adecuados para a representación e documentación das 
pezas dos prototipos que elabora.

4. Realiza consultas a bases de datos de deseños dispoñibles en Internet.
5. Deseña e realiza a impresión das pezas necesarias para unha montaxe sinxela. 

COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.

Unidade : O ordenador. Follas de cálculo.

OBXECTIVOS

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 
demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 
ejercitarse 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.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 lingua castelá textos e 
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.
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CONTIDOS
Contidos da unidade

1. O hardware do ordenador
               2. Compoñentes internos dun ordenador
               3. O software do ordenador
               4. Hardware e software en tabletas e dispositivos móbiles
               5. Follas de cálculo: conceptos fundamentais
               6. Operadores, fórmulas e funcións
               7. Gráficos e diagramas

 Contidos do currículo
               1. O ordenador como ferramenta de tratamento da información.
               2. Terminología e procedementos básicos referidos a programas de folla de 
cálculo.

2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 1. Distinguir as partes operativas dun equipo informático.
 2. Coñecer os diferentes sistemas de comunicación e intercambio de información e utilizalos 
de forma segura.
 3. Utilizar un equipo informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos.

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE EVALUABLES

 1. Identifica as partes dun ordenador e é capaz de substituír e montar pezas crave.
 2. Instala e manexa programas básicos
 3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos e dispositivos electrónicos.

 COMPETENCIAS DESENVOLVIDAS
            1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
            2. Competencia digital.
            3. Aprender a aprender.
            4. Competencias sociais e cívicas.
            5. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
            6. Conciencia e expresións culturais. 
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43 

3ª AVALIACIÓN

BLOQUE 7
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE TEMPORIZACIÓN

BLOQUE 2

OBXECTIVOS POR CURSO 
(relacionados con los obxectivos 

da etapa)

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA 
SUPERAR A MATERIA

COMPET
.CLAVE

Electricidade e 
electrónica.

Adoptar actitudes favorables á 
resolución de pro blemas técnicos, 
desenvolvendo interese e curiosida 

de cara á actividade tecnolóxica, 
analizando e valoran do criticamente 
a investigación e o desenvolvemento 

tecnolóxico e a súa influencia na 
sociedade, no ambiente, na saúde e 

na calidade de vida das persoas.

Comprender a Xeración de C.A. Mediante 
alternadores/generadores

12 SESIÓNS NOS 
MESES ABRIL, MAIO 
E XUÑO

Identificar os elementos presentes 
nun alternador e asocialos con 

concepto de electromagnetismo

Explica as fases de xeración e transporte de 
enerxía eléctrica. 

Coñecer a importancia da enerxía 
eléctrica no ámbito doméstico e 

industrial.

Coñécer os Tipos de enerxía:Enerxías 
renovables, convencionales.

Relacionar as fontes de enerxía 
natural coa producción de enerxía 

eléctrica, identificando os 
elementos presentes en cada 

unha.

Identificar os riscos medioambientais de cada 
central.

Identificar os riscos 
medioambientais que se 

produccen en cada unha das 
centrales.

Interesarse polos avances 
tecnolóxicos valorando criticamente a 

súa contribución á mellora do 
benestar social e individual, e 

incorporándoos ao seu facer cotiá.

 Hardware e 
sistemas 

operativos.

Expresar e comunicar ideas e 
solucións técnicas, así como explorar 
a súa viabilidade e alcance utilizan do 
os medios tecnolóxicos, os recursos 

ofimáticos, a simboloxía e o 
vocabulario axeitados

Utilización de aplicacións informáticas de ofimática  
(CALC) para a creación, edición, mellora e 

presentación de documentos técnicos.

8 SESIÓNS ALTERNAS 
COAS DE 

ELECTRICIDAD

Avaliar as habilidades básicas 
para a realización de documentos 
que integren información textual, 
imaxes e gráficos utilizando follas 

de cálculo CALC. Para logralo 
aplicaranse os procedementos e 
funcionalidades propias de cada 

aplicación para obter documentos 
progresivamente máis complexos 
e de maior perfección en canto á 

estruturación e presentación, 
almacenándoos en soportes 

físicos locais e remotos.
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4º TECNOLOXÍA

1ª AVALIACIÓN

Tecnoloxía. 4º de ESO

Obx Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR

MATERIA

 (fondo rojo)

TEM Estándares de aprendizaxe Comp.
clave

IND.
LOG
RO

Bloque 3. Electrónica

 f

 g

 h

 B3.1.
Electrónica
analóxica.



 B3.3.
Simboloxía  e
análise  de
circuítos
elementais.

 B3.1. Analizar e describir
o  funcionamento  e  a
aplicación  dun  circuíto
electrónico  e  os  seus
compoñentes elementais.

6
sesió
n

 TEB3.1.1.  Describe  o
funcionamento  dun  circuíto
electrónico  formado  por
compoñentes elementais.

 TEB3.1.2.  Explica  as
características e as funcións de
compoñentes  básicos:  resistor,
condensador, díodo e transistor.

 CCL

 CMCC
T



 B3.2.
Compoñente
s básicos.

 4
sesió
n

 TEB3.2.1.  Emprega
simuladores para o deseño e a
análise  de  circuítos  analóxicos
básicos,  utilizando  simboloxía
axeitada.

 CCL

 CMCC
T



 b

 f

 g

 B3.3  Montaxe
de  circuítos
sinxelos.

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

3
sesió
n

 TEB3.3.1.  Realiza a  montaxe de
circuítos  electrónicos  básicos
deseñados previamente. 

 CMCC
T



 f

 g

 B3.4.
Electrónica
dixital.

 B3.4. Realizar operacións
lóxicas  empregando  a
álxebra  de  Boole  na
resolución  de  problemas
tecnolóxicos sinxelos.

8
sesió
n

 TEB3.4.1.  Realiza  operacións
lóxicas empregando a álxebra de
Boole.

 TEB3.4.2  Deseña  circuitos
dixitales  a  partir  das  portas
lóxicas.

 TEB3.4.3  Emprega  a
simplificación das portas lóxicas.

 CMCC
T



 B3.5.
Aplicación
da álxebra de
Boole  a

2 s  TEB3.5.2.  Relaciona
formulacións  lóxicas  con
procesos técnicos.

 CMCC
T

 CSIEE

 CAA
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Obx Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR

MATERIA

 (fondo rojo)

TEM Estándares de aprendizaxe Comp.
clave

IND.
LOG
RO

problemas
tecnolóxicos
básicos.

2 s  TEB3.5.1.  Resolve  mediante
portas  lóxicas  problemas
tecnolóxicos sinxelos.

 CMCC
T

 CSIEE

 CAA
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2ª AVALIACIÓN

Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEM Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

IN.

LO

Bloque 2. Instalacións en vivendas

 f

 g

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

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

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

4  TEB2.1.1.  Diferencia  as
instalacións 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
instalacións
básicas.

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

 B2.2.  Realizar  deseños
sinxelos  empregando  a
simboloxía axeitada.

2  TEB2.2.1.  Interpreta  e  manexa
simboloxía  de  instalacións
eléctricas,  calefacción,
subministración  de  auga  e
saneamento,  aire  acondicionado  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

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

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

 B2.3.  Experimentar  coa
montaxe  de  circuítos
básicos  e  valorar  as
condicións  que  contribúen
ao aforro enerxético.

2  TEB2.3.1.  Realiza  montaxes
sinxelos e experimenta e analiza o
seu funcionamento.

 CMCCT

 CAA

 CSIEE
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Obxect
ivos

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEM Estándares de aprendizaxe Competenc
ias clave

IN.

LO

 a

 g

 h

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

 B2.4.  Avaliar  a
contribución  da
arquitectura  da  vivenda,
das súas instalacións e dos
hábitos  de  consumo  ao
aforro enerxético.

  TEB2.4.1.  Propón  medidas  de
redución  do  consumo  enerxético
dunha vivenda.

 CAA

 CSC 

 CSIEE



Bloque 5. Neumática e hidráulica

 f

 h

 B5.1.  Análise
de  sistemas
hidráulicos  e
pneumáticos.

 B5.2.
Compoñentes.

 B5.1. Coñecer as principais
aplicacións das tecnoloxías
hidráulica e pneumática.

 1  TEB5.1.1.  Describe  as  principais
aplicacións  das  tecnoloxías
hidráulica e pneumática.

 CCL

 CMCCT



 f

 h

 B5.3.
Principios
físicos  de
funcionamento
.

 B5.2. Identificar e describir
as  características  e  o
funcionamento  deste  tipo
de sistemas.

 6  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  representar
circuítos.

4  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
industriais.

 B5.4.  Experimentar  con
dispositivos  pneumáticos
ou  simuladores
informáticos.

2  TEB5.4.1.  Realiza  montaxes  de
circuítos  sinxelos  pneumáticos  ou
hidráulicos con compoñentes reais
ou mediante simulación.

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE
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3ª AVALIACIÓN

Tecnoloxía. 4º de ESO

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de aprendizaxe Compete
ncias
clave

IN
D.
LO
G.

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación

 e

 h

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

 B1.2.  Tipoloxía
de redes.

 B1.1. Analizar os elementos e os sistemas
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

 CMC
CT 

 CD



 TEB1.1.2.  Describe  as
formas  de  conexión  na
comunicación  entre
dispositivos dixitais.

 CCL

 CMC
CT

 CD



 b

 e

 f

 h

 o

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

 B1.2. Acceder a servizos de intercambio e
publicación  de  información  dixital  con
criterios de seguridade e uso responsable.

1  TEB1.2.1.  Localiza,
intercambia  e  publica
información  a  través  de
internet  empregando
servizos  de  localización,
comunicación  intergrupal
e  xestores  de  transmisión
de son, imaxe e datos.

 CD

 CAA

 CSIEE



 TEB1.2.2.  Coñece  as
medidas  de  seguridade
aplicables a cada situación
de risco.

 CD

 CSC



 b

 e

 f

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

 B1.3.  Elaborar  programas  informáticos
sinxelos.

1  TEB1.3.1.  Desenvolve un
programa  informático
sinxelo  para  resolver
problemas,  utilizando
unha  linguaxe  de
programación.

 CMC
CT

 CAA

 CSIEE

 CD



 b

 e

 f

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

 B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. 1  TEB1.4.1.  Utiliza  o
computador  como
ferramenta de adquisición
e  interpretación  de  datos,
e  como  realimentación
doutros procesos cos datos
obtidos.

 CMC
CT 

 CD

 CAA



Bloque 4. Control e robótica
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de aprendizaxe Compete
ncias
clave

IN
D.
LO
G.

 f

 g

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

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

6  TEB4.1.1.  Describe  os
compoñentes dos sistemas
automáticos.

 CCL

 CMC
CT



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

 CMC
CT

 CAA



 f

 g

 B4.2.  Deseño  e
construción  de
robots. 

 B4.3.  Graos  de
liberdade.

 B4.4.
Características
técnicas.

 B4.2. Montar automatismos sinxelos. 4  TEB4.2.1.  Representa  e
monta  automatismos
sinxelos.

 CMC
CT

 CAA



 e

 g

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

 B4.6.  Linguaxes
básicas  de
programación.

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

 B4.3.  Desenvolver  un  programa  para
controlar  un  sistema  automático  ou  un
robot  e  o  seu  funcionamento  de  forma
autónoma.

2  TEB4.3.1.  Desenvolve un
programa  para  controlar
un sistema automático ou
un robot que funcione de
forma  autónoma  en
función da realimentación
que recibe do contorno.

 CMC
CT

 CD

 CAA

 CSIEE



Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade

 g

 m

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

 B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao
longo da historia. 

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

 CMC
CT

 CAA

 CCEC

 CSC



 l  B6.2.  Análise  da
evolución  de
obxectos técnicos

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

1  TEB6.2.1.  Analiza
obxectos técnicos e a súa
relación  co  contorno,

 CMC
CT

 CAA
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Tecnoloxía. 4º de ESO

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de aprendizaxe Compete
ncias
clave

IN
D.
LO
G.

e  tecnolóxicos.
Importancia  da
normalización
nos  produtos
industriais.

interpretando  a  súa
función  histórica  e  a
evolución tecnolóxica.

 CSC

 CCEC

 a

 f

 l

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

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

 B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía
no día a día.

1  TEB6.3.1.  Elabora xuízos
de  valor  fronte  ao
desenvolvemento
tecnolóxico  a  partir  da
análise  de  obxectos,
relacionado  inventos  e
descubertas  co  contexto
en que se desenvolven.

 CCL 

 CMC
CT

 CSC

 CCEC



 TEB6.3.2.  Interpreta  as
modificacións
tecnolóxicas,  económicas
e sociais en cada período
histórico,  axudándose  de
documentación  escrita  e
dixital.

 CCL

 CMC
CT

 CD

 CAA

 CSC

 CCEC
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4º TIC

1ª AVALIACIÓN

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ectiv

os

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de
aprendizaxe

Comp
clave

IND.
LO
G.

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

 a

 b

 f

 g

 h

 i

 B1.1.  Políticas  de
seguridade  para  a
protección  do
individuo  na
interacción  coa  rede.
Contrasinais. Condutas
e hábitos seguros.

 B1.2.  Intercambio  e
publicación  de
información  dixital  na
rede.  Seguridade  e
responsabilidade  no
uso  dos  servizos  de
publicación.

 B1.1.  Adoptar  condutas  e  hábitos
que  permitan  a  protección  do
individuo  na  súa  interacción  na
rede. 

1  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

 CMC
CT.



 a

 b

 f

 g

 h

 B1.3.  Dereitos  de
propiedade  intelectual
e  de  explotación  dos
materiais  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.

1  TICB1.2.1.  Realiza
actividades  con
responsabilidade  sobre
conceptos  como  a
propiedade  e  o
intercambio  de
información.

 CD

 CAA

 CSC

 CCE
C



 a

 g

 h

 i

 B1.4.  Propiedade  e
distribución  do
software  e  da
información.  Tipos  de
licenzas  de  uso  e
distribución.

 B1.3.  Recoñecer  e  comprender  os
dereitos dos materiais aloxados na
web.

1  TICB1.3.1.  Consulta
distintas  fontes  e
navega  coñecendo  a
importancia  da
identidade  dixital  e  os
tipos de fraude da web.

 CD

 CAA

 CSC
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ectiv

os

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCCIÓN PARA

SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de
aprendizaxe

Comp
clave

IND.
LO
G.

 B1.5.  Identidade
dixital,  privacidade  e
seguridade.
Desenvolvemento  de
actitudes de protección
activa ante dos intentos
de fraude.

 TICB1.3.2.  Diferencia
o concepto de materiais
suxeitos  a  dereitos  de
autoría  e  materiais  de
libre distribución.

 CD

 CSC

 CCE
C



Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

 f  B2.1.  Funcións  de
configuración  dos
equipamentos
informáticos.

 B2.1.  Utilizar  e  configurar
equipamentos  informáticos,
identificando os  elementos  que  os
configuran  e  a  súa  función  no
conxunto. 

4  TICB2.1.1.  Realiza
operacións  básicas  de
organización  e
almacenamento  da
información.

 CD

 CMC
CT.

 CAA



 TICB2.1.2.  Configura
elementos  básicos  do
sistema  operativo  e  de
accesibilidade  do
equipamento
informático.

 CD

 CMC
CT.



 f  B2.2.  Instalación  e
eliminación  de
software  de  propósito
xeral.

 B2.2.  Xestionar  a  instalación  e
eliminación  de  software  de
propósito xeral.

2  TICB2.2.1.  Resolve
problemas  vinculados
aos sistemas operativos
e  ás  aplicacións  e  os
programas vinculados a
estes.

 CD

 CMC
CT.

 CAA



 a

 f

 B2.3.  Utilización  de
software  de
comunicación  entre
equipamentos  e
sistemas.

 B2.3.  Utilizar  software  de
comunicación entre equipamentos e
sistemas.

2  TICB2.3.1.  Administra
o  equipamento  con
responsabilidade  e
coñece  aplicacións  de
comunicación  entre
dispositivos.

 CD

 CMC
CT.



 f  B2.4. Arquitectura dun
computador:
compoñentes básicos e
características.

 B2.4.  Coñecer  a  arquitectura  dun
computador,  identificando  os  seus
compoñentes básicos, e describir as
súas características.

4  TICB2.4.1.  Analiza  e
coñece  diversos
compoñentes  físicos
dun  computador,  as
súas  características
técnicas e as conexións
entre eles.

 CD

 CMC
CT.



 f  B2.5.  Elementos  e
sistemas  para  a
comunicación con fíos
e sen eles.

 B2.5.  Analizar  os  elementos  e  os
sistemas  que  configuran  a
comunicación con fíos e sen eles.

2  TICB2.5.1. Describe as
formas  de  conexión  na
comunicación  entre
dispositivos dixitais.

 CD

 CMC
CT.
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2 ª AVALIACIÓN

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ectiv

os

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de
aprendizaxe

Com
clave

IN
D.
LO
G.

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

 f

 g

 h

 i

 a

 B3.1.  Procesos  de
produción  de
documentos  con
aplicacións
ofimáticas  e  de
deseño  gráfico.
Maquetaxe.
Importación  de
imaxes e gráficos.

 B3.2.  Formatos
abertos e estándares
de  formato  na
produción  de
documentación.

 B3.3.  Operacións
básicas en follas de
cálculo. Creación de
gráficos.
Elaboración  de
informes sinxelos.

 B3.4.  Organización
da  información  en
bases  de  datos.
Realización  de
consultas  básicas  e
xeración  de
documentos.

 B3.1.  Utilizar  aplicacións  informáticas
de  escritorio  para  a  produción  de
documentos.

10  TICB3.1.1.  Elabora  e
maqueta  documentos
de  texto  con
aplicacións
informáticas  que
facilitan a inclusión de
táboas,  imaxes,
fórmulas,  gráficos,  así
como  outras
posibilidades  de
deseño, e interactúa con
outras características do
programa.

 CD

 CMC
CT.

 CCL

 CAA

 CSIEE

 CCEC



 TICB3.1.2.  Produce
informes que requiren o
emprego  de  follas  de
cálculo,  que  inclúan
resultados  textuais,
numéricos e gráficos.

 CD

 CMC
CT.

 CCL

 CSIEE



 TICB3.1.3.  Elabora
bases de datos sinxelas
e  utiliza  a  súa
funcionalidade  para
consultar  datos,
organizar a información
e xerar documentos.

 CD

 CMC
CT.

 CAA

 CSIEE



 c

 f

 g

 h

 i

 B3.5.  Tipos  de
presentacións  e
estrutura do contido.
Deseño da estrutura
e  de  elementos
gráficos  adecuados
para  o  público
obxectivo.
Importación  de
elementos

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio
e vídeo, e desenvolver capacidades para
integralos en diversas producións.

6  TICB3.2.1.  Integra
elementos  multimedia,
imaxe  e  texto  na
elaboración  de
presentacións,
adecuando o deseño e a
maquetaxe á mensaxe e
ao público obxectivo a
quen vai dirixido.

 CD

 CMC
CT.

 CCL

 CAA

 CSIEE

 CCEC

 CSC
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ectiv

os

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEMP Estándares de
aprendizaxe

Com
clave

IN
D.
LO
G.

multimedia,  de
imaxes  e  de
gráficos.

 B3.6.  Edición  e
montaxe  de
materiais
audiovisuais a partir
de  fontes  diversas.
Captura  de  imaxe,
de audio e de vídeo,
e  conversión  a
outros formatos.

 B3.7.  Tratamento
básico  da  imaxe
dixital.  Exposición,
saturación,
luminosidade  e
contraste.
Resolución  e
formatos.

 TICB3.2.2.  Emprega
dispositivos  de  captura
de  imaxe,  audio  e
vídeo,  edita  a
información  mediante
software  específico  e
crea novos materiais en
diversos formatos.

 CD

 CMC
CT.

 CCL

 CAA

 CSIEE
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3ª AVALIACIÓN

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ecti
vos

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEM
P

Estándares de aprendizaxe Compet
clav

I
N
D.
L
O
G.

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

 b

 f

 B5.1. Compartición
de recursos en redes
locais e en internet.

 B5.1.  Utilizar  dispositivos  de
intercambio  de  información  coñecendo
as características da comunicación ou da
conexión entre eles. 

2  TICB5.1.1.  Realiza
actividades que requiren
compartir  recursos  en
redes locais e virtuais.

 CD

 CMCC
T.

 CAA

 CSC



 a

 f

 g

 h

 i

 B5.3.  Deseño  de
páxinas  web
sinxelas.

 B5.2.  Elaborar  e  publicar  contidos  na
web  que  integren  información  textual,
numérica, sonora e gráfica.

6  TICB5.2.1.  Integra  e
organiza  elementos
textuais  e  gráficos  en
estruturas hipertextuais.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CAA



 TICB5.2.2.  Deseña
BLOGS  e  coñece  os
protocolos  de
publicación,  baixo
estándares  adecuados  e
con  respecto  aos
dereitos de propiedade.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CSC

 CSIEE

 CCEC



 a

 b

 c

 g

 h

 i

 B5.4.  Creación  e
publicación na web.
Estándares  de
publicación.

 B5.5.  Traballo
colaborativo  con
servizos  na  nube  e
coas  ferramentas
das TIC de carácter
social.

 B5.3.  Coñecer  os  estándares  de
publicación  e  empregalos  na  produción
de páxinas  web e  coas  ferramentas  das
TIC de carácter social.

4  TICB5.3.1.  Participa
colaborativamente  en
diversas ferramentas das
TIC de carácter social e
xestiona os propios.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CAA

 CSIEE

 CSC



Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

 a

 b

 f

 g

 B6.1.  Creación  e
publicación na web
de  materiais
multiplataforma
accesibles. 

 B6.1.  Desenvolver  hábitos  no  uso  de
ferramentas  que  permitan  a
accesibilidade  ás  producións  desde
diversos dispositivos móbiles.

  TICB6.1.1.  Elabora
materiais para a web que
permiten  a
accesibilidade  á
información
multiplataforma.

 CD

 CMCC
T.

 CSIEE
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obx
ecti
vos

Contidos Criterios de avaliación

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCCIÓN
PARA SUPERAR MATERIA

 (fondo rojo)

TEM
P

Estándares de aprendizaxe Compet
clav

I
N
D.
L
O
G.

 h

 i

 m

 B6.2.  Recursos  e
plataformas  de
formación  a
distancia,  emprego
e saúde. 

 B6.3.
Administración
electrónica  e
comercio
electrónico:
intercambios
económicos  e
seguridade.

 TICB6.1.2.  Realiza
intercambio  de
información en distintas
plataformas nas que está
rexistrado/a  e  que
ofrecen  servizos  de
formación, lecer, etc.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CAA

 CSC



 a

 b

 f

 g

 h

 i

 m

 B6.5. Redes sociais.
Privacidade  e
seguridade  persoal
na  interacción  en
redes sociais.

 B6.2.  Empregar  o  sentido  crítico  e
desenvolver hábitos adecuados no uso e
no intercambio da información  a través
de redes sociais e plataformas.

  TICB6.2.1.  Participa
activamente  en  redes
sociais  con  criterios  de
seguridade.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CAA

 CSC

 CSIEE



 f  B6.6. Utilización de
canles  de
distribución  de
contidos
multimedia  para
distribución  de
materiais propios.

 B6.3.  Publicar  e  relacionar  mediante
hiperligazóns  información  en  canles  de
contidos  multimedia,  presentacións,
imaxe, audio e vídeo.

  TICB6.3.1.  Emprega
canles de distribución de
contidos  multimedia
para  aloxar  materiais
propios  e  enlazalos
noutras producións.

 CD

 CMCC
T.

 CCL

 CSC
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8.-Metodoloxía

En especial atención ao contexto sociosanitario deste curso 2021/2022 os recursos dixitais serán
de utilización preferente e as actividades educativas deseñadas poderense desenvolver de forma
presencial  e non presencial.  Ademais, terán un carácter eminentemente práctico e potenciarán o
traballo en equipo e o proceso de avaliación contínua.

Con estes fins, dende o inicio do curso escolar se indicará aos alumnos como acceder á aula
virtual e empregarase como vehículo para comunicación co profesorado, proposta e resolución de
actividades, acceso a recursos, titoriais, etc

O esquema xeral que este departamento empregará no desenvolvemento desta programación, 
baséase na idea de que o alumnado realice unha aprendizaxe constructivista, é dicir, que o alumnado
constrúa a súa aprendizaxe sobre o que xa domina anteriormente. Para levar a cabo dito obxectivo, 
o profesorado deste departamento, establece as seguintes liñas xerais sobre a metodoloxía a 
empregar:

1. Introducirase cada tema partindo dos conceptos xa asimilados anteriormente polo alumnado;
de tal xeito que se sinta motivado e deixando que faga preguntas e reflexione sobre os novos
conceptos.

2. A continuación  propoñeremos  unha  serie  de  actividades  destinadas  á  comprensión  de
conceptos, onde o alumnado sinta que pode realizalas con éxito.

3. Logo propoñeremos actividades de aplicación para aumentar a capacidade de transferilas
aprendizaxes a situacións novas, sobre todo a ámbitos fóra das matemáticas.

4. Ao final de cada tema daremos un conxunto de orientacións metodolóxicas para a resolución
de  problemas  relacionados  co  tema,  aplicando  os  conceptos  e  destrezas  que  están
aprendendo.

 Para o alumnado que presente algunha dificultade na aprendizaxe do tema, propoñeremos
unhas actividades de reforzo, de tal forma que poidan continuar tan cerca do grupo como
sexa posible.

 Plantexaremos tamén unhas actividades de ampliación encamiñadas a que o alumnado que
non teñan ningunha dificultade poida afondar nos conceptos que se están a traballar.

 Así  mesmo  é  tamén  importante  a  proposta  de  traballos  en  grupo  ante  problemas  que
estimulen  a  curiosidade  e  a  reflexión  do  alumnado,  xa  que  lles  permiten  desenvolver
estratexias de defensa dos seus argumentos fronte ós dos seus compañeiros e compañeiras e
seleccionar a resposta máis axeitada para a situación problemática formulada. De esta forma
procuraremos  que  haxa  un  ambiente  que  favoreza  as  relacións  de  comunicación
profesorado-alumnado,  alumnado-alumnado,  relacións  nas  que  valores  como  a
participación, solidariedade, respecto e cooperación teñen un papel relevante.
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Entre outras, levaranse a cabo as seguintes accións e poñeranse en práctica as seguintes estratexias:

Planificar o desenvolvemento dos contidos da unidade tendo en conta o distinto nivel 
de tecnoloxía que poden ter os alumnos e as alumnas da clase.

Acompañar as explicacións teóricas sobre os distintos mecanismos que aparecen na 
unidade coa súa manipulación práctica.

Ilustrar os temas con numerosas imaxes de obxectos que conseguen a súa función 
mediante esas máquinas ou mecanismos.

 Fomentar a participación activa e o traballo en equipo, así como o respecto polas 
creacións propias e alleas.

Facer fincapé no coidado do material utilizado e do taller, así como na importancia de 
respectar unhas normas de traballo e de seguridade.

Poñer de manifesto a importancia que tivo e ten a automatización nos procesos de 
fabricación e as repercusiones sociais que supón: produción en masa, desaparición de postos 
de traballo, etc.

  Realización de debuxos sinxelos utilizando capas.
Conversión de imaxes duns formatos a outros, máis manexables ou máis adecuados á 

utilidade que se lles quere dar nunha situación concreta.
 Montaxe de circuítos eléctricos representativos.
Realización de medidas eléctricas co polímetro.
Simulación co software adecuado do funcionamento dos circuítos anteriores.
Comparación das medicións efectuadas co polímetro e as que proporciona o software 

de simulación.
Construción en grupo dun adestrador eléctrico.

9.- Materiais e recursos didácticos

Libro de texto: 

2ºESO:   

3ºESO:     

4º ESO Tecnoloxía Santillana :  Santillana. Saber hacer. Serie construye.

4ºESO  Informática: Tecnologías de la informacion y la comunicación. Santillana. Saber hacer.

Aula virtual e correo electrónico.

Usaremos materiais escritos elaborados polo profesorado, tales como fichas de traballo e de 
actividades prácticas, que se irán adaptando ás esixencias de cada situación e alumnado.
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Utilizaremos materiais de debuxo e medida tales como: regra, compás, transportador de ángulos, 
etc, naqueles temas de xeometría e medida que os requiran.

Utilizaremos a calculadora para facer cálculos longos con rapidez, cando os contidos que se estean 
traballando requiran que o alumno dedique a súa atención ao sentido dos datos e á análise dos 
resultados máis que ao cálculo en si mesmo.

Tamén terá moita importancia o uso de programas informáticos como Calc, writer, 
Tinkercad,librecad, openscad etc,… e o uso de internet para facer actividades ou atopar 
información.

Utilizaranse tamén os recursos dispoñibles do proxecto abalar.

Equipos didácticos de construción e montaxe.

 Equipos didácticos de electricidade e electrónica
Equipos neumáticos
Kits de robótica
impresora 3d
 Aula de taller de tecnoloxía equipada con dous  bancos de traballo de cada tipo: 
carpintería, metálicos e eléctricos. Tamén dispón de 12 ordenadores.
 Aula de informática con 23 postos de ordenador.
Ordenadores portátiles
Vídeo e DVD didácticos.
Conexión a internet por cable e wifi en tódalas aulas.
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10.- Criterios de cualificación  e promoción do alumnado

A publicación da ORDE do 25 de Xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación 
nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 
sistema educativo de Galicia, supón a modificación do calendario e, en consecuencia, a 
modificación da programación didáctica prevista para o curso 2021-22 por este departamento. Tal e 
como dita a Orde ao longo de cada curso realizaranse para cada grupo tres sesións de avaliación 
parciais . Así mesmo, farase o seguimento da recuperación das materias ou dos ámbito pendentes, se
fora o caso.

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación ordinaria (final) 
dedicarase as actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoria. Neste sentido, 
para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizar a 
terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación 
individualizada que debe servir de base para o deseño das correspondientes actividades de 
recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na 
avaliación ordinaria ou final do curso.
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2ºESO

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 40% para a área práctica e 60%
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 2 punto sobre 4.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●   As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter  ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● É obritario para aprobar o curso, a entrega do proxecto final, desenvolvido durante todo o 
curso.

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

● NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

●
● O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

● Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba de todo
o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota mínima para 
aprobar esta proba será dun 4,5.
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2ºTECNOLOXÍA

1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 
ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É
IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN MÁXIMO 
DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS DESTREZAS A RECUPERAR.
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3º ESO

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 30% para a área práctica e 70%
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 1,5 punto sobre 3.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

● NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

●
● O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

● Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.
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3ºTECNOLOXÍA
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
30% para a área 
práctica e 70% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É
IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN MÁXIMO 
DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS DESTREZAS A RECUPERAR.
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4º ESO TECNOLOXÍA ACADÉMICAS

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 20% para a área práctica e 80%
para a teórica.

✔ Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 5 puntos sobre 10 e nos prácticos 1 punto sobre 2.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

✔  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden 
ter  ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .
As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.
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4ºTECNOLOXÍA ACADÉMICAS
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN 

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
20% para a área 
práctica e 80% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS (1,2 e 3). SE É
IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A NOTA ATA UN MÁXIMO 
DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS DESTREZAS A RECUPERAR.
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4ºESO TECNOLOXÍA APLICADAS

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 60% (dúas partes: entrega de un 
cuadernillo de prácticas e traballo na aula) para a área práctica e 40% para a teórica 
(examen)

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos 
controis teóricos de 4 puntos sobre 10 e nos prácticos 3 punto sobre 6.  As notas de cada 
apartado sumaranse.

●   As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden ter 
ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.
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4ºTECNOLOXÍA APLICADA
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
40% para a área 
práctica e 60% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
de media dos 
controis teóricos de
5 puntos sobre 10 e
nos prácticos 2 
punto sobre 4.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

✔ CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS 
(1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A 
NOTA ATA UN MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS 
DESTREZAS A RECUPERAR.
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4º TIC

O criterio de avaliación está referido a cada bloque o unidad, en los apartados anteriores.

✔ A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 80% para a área práctica e 20% 
para a teórica.

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo nos traballos de cada 
avaliación, 50% das tarefas mandadas.  As notas de cada apartado sumaranse.

●  As anotacións recollidas polo profesor no caderno de notas (reflexa o traballo, 
comportamento, o manexo de ferramentas, e normas de seguridade no aula taller)  poden ter 
ata un máximo do 10% máis na puntuación final acadada .

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

✔ NOTA DA AVALIACIÓN ORDINARIA : o peso das notas das avaliacións trimestrais para
o cálculo da nota será: TR1-30%+TR2-30%+TR3-40% :

✔
✔ O alumnado que obteña unha cualificación superior a 5 nesta media ponderada no período 

que vaí dende a 3ªavaliación ata a avaliación final realizará tareas de ampliación. Si este 
traballo obtén unha valoración positiva, a nota final poderá verse incrementada ata un 
máximo de 1 punto (0,25 puntos por entregadas, 0,75 por estar ben feitas e 1 punto por estar 
moi ben feitas).

✔ Se o alumnado non alcanza a nota de 5 nesta media ponderada, no período que vai dende a 
3ªavaliación ata a avaliación final realizará actividades de reforzo e recuperación centrada 
na(s) destreza(s) que non acadou durante o curso.
* Se a media das avaliaións é maior a 4 poderá recuperar a materia cos traballos/tarefas ou 
probas escritas das partes ou destrezas a recuperar.
**Se o alumnado ten unha media inferiora 4 terá que recuperar mediante unha proba 
de todo o curso cos contidos mínimos de cada tema dado da programación. A nota 
mínima para aprobar esta proba será dun 4,5.
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4ºTIC
1ªAVALIACIÓN 2ªAVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN AVALIACIÓN

ORDINARIA

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
80% para a área 
práctica e 20% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
nos traballos de 
cada avaliación, 
50% das tarefas 
mandadas.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
80% para a área 
práctica e 20% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
nos traballos de 
cada avaliación, 
50% das tarefas 
mandadas.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
curso.

✔ A puntuación da 
materia terá una 
valoración 
porcentual del 
80% para a área 
práctica e 20% 
para a teórica.

✔ Para poder superar 
as avaliacións o 
alumno necesita 
acadar un mínimo 
nos traballos de 
cada avaliación, 
50% das tarefas 
mandadas.  As 
notas de cada 
apartado 
sumaranse.

✔   As anotacións 
recollidas polo 
profesor no 
caderno de notas 
(reflexa o traballo, 
comportamento, o 
manexo de 
ferramentas, e 
normas de 
seguridade no aula 
taller)  poden ter  
ata un máximo do 
10% máis na 
puntuación final 
acadada .

✔ É obritario para 
aprobar o curso, a 
entrega do 
proxecto final, 
desenvolvido 
durante todo o 
.curso.

✔ o cálculo da 
nota será media 
ponderada de la 
siguiente 
manera: 
1ªaval -30%
2ªaval-30%
3ªaval-40%

✔ Se o alumnado non
alcanza a nota de 5 
nesta media 
ponderada, no 
período que vai 
dende a 
3ªavaliación ata a 
avaliación final 
realizará 
actividades de 
reforzo e 
recuperación 
centrada na(s) 
destreza(s) que non
acadou durante o 
curso.

✔ Se a media das 
avaliaións é maior 
a 4 poderá 
recuperar a materia
cos 
traballos/tarefas ou 
probas escritas das 
partes ou destrezas 
a recuperar.

✔ Se o alumnado ten 
unha media 
inferiora 4 terá que 
recuperar mediante
unha proba de todo
o curso cos 
contidos mínimos 
de cada tema dado 
da programación. A
nota mínima para 
aprobar esta proba 
será dun 4,5.

✔ CONCLUSIÓN:A NOTA ORDINARIA DURANTE O CURSO SAE DA  MEDIA PONDERADA DAS TRES AVALIACIÓNS 
(1,2 e 3). SE É IGUAL OU MAIOR A 5 TERÁ UNAS ACTIVIDADES DE REFORZO  QUE PODERÁN INCREMENTAR A 
NOTA ATA UN MÁXIMO DE 1 PTO. SE É INFERIOR TERÁ QUE FACER TAREAS/PROBAS EN FUNCIÓN DAS 
DESTREZAS A RECUPERAR.

70 



Departamento de Tecnoloxía. I.E.S As Insuas 2021-22

71 



Departamento de Tecnoloxía. I.E.S As Insuas 2021-22

11.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a 
práctica docente

Para avaliar o proceso de ensino, en cada tabla resumen, introducesen uns indicadores de logro para 
avaliar si os contidos da programación se acadan, y se non o motivo e posibles solucións para 
mellorar o proceso de ensino e a práctica docente, cambiando metodoloxías, temporalización..…

Avaliación do proceso de ensino: 

ESTÁNDAR DE
APRENDIZAXE

AVALIABLE 

 PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

2ºESO

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

• Deseño dun prototipo que 
dea solución a un problema 
formulado

• Deseña un prototipo como 
solución a un problema 
tecnolóxico. 

Elabora a documentación necesaria 
para a planificación da construción do 
prototipo 

• Elaboración da 
documentación técnica que debe 
acompañar o proxecto.

•  Elabora a documentación 
relativa a un proxecto 
técnico.

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

•  Construción dun prototipo a
partir do deseño realizado e da 
documentación técnica elaborada.

•  Manexa correctamente e de 
forma segura as ferramentas.
Emprega correctamente as 
técnicas necesarias para o 
traballo con diferentes 
materiais.  Constrúe un 
prototipo como solución a 
un problema tecnolóxico. 

Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso..  

•  Observación directa do 
alumnado na realización de 
proxectos e prácticas para realizar 
un seguimento da súa evolución 
como membro dun grupo e do grupo
mesmo

• Respecta as ideas e opinións
das compañeiras e 
compañeiros de grupo. 

• Expón as súas ideas e 
opinións. 

• Asume as tarefas e 
responsabilidades que lle 
corresponden 

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

• Interpretación de esbozos e 
bosquexos

•  Interpreta a información 
proporcionada a través dun 
esbozo ou un bosquexo. 

Describe as características propias dos
materiais de uso técnico, comparando 

• Elaboración de traballos 
monográficos de investigación. 

•   Coñece as propiedades 
xerais dos materiais de uso 
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as súas propiedades. Exposición de traballos 
monográficos de investigación. 
Realización de probas escritas. 

técnico.  Describe as 
características propias da 
madeira, os metais 

Identifica as magnitudes elécricas e a 
naturaleza desta

• Realiza probas escritas . • Coñece os fundamentos da 
electricidade.

• Identifica as magnitudes 
eléctricas.

• Emprega a lei de Ohm

Explica os principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa conversión.  •  Realización de probas 

escritas. 
• Realización de mapas que 
representen a conversión de enerxía 
eléctrica noutras formas de enerxía.

•  Explica os principais 
efectos da corrente eléctrica.

•  Explica as diferentes 
transformacións da enerxía 
eléctrica noutras formas de 
enerxía. 

Calcula as magnitudes eléctricas 
básicas en circuítos eléctricos 
sinxelos.  

• Realización de probas 
escritas. 
•  Realización de exercicios 
na aula. 

• Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
circuítos de carácter serie.

• Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
circuítos de carácter 
paralelo. 

•  Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
circuítos de carácter mixto. 

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

•  Realización de prácticas de 
montaxe de circuítos 
cableados.

•  Realización dun proxecto 
que incorpore circuítos 
eléctricos.  

• Realización de probas 
escritas.

•  Recoñece os diferentes 
compoñentes e emprega 
correctamente a simboloxía 
normalizada.

•   Identifica os diferentes 
compoñentes reais e 
comprende a súa función 
dentro dun circuíto. 

•  Deseña circuítos que 
cumpren unha función 
concreta empregando 
lámpadas, zumbadores,  
motores, baterías, 
conectores, 

• Monta circuítos con 
compoñentes reais 
(lámpadas,  motores, 
baterías, conectores, 
condensadores e 
resistencias) interpretando 
correctamente deseños. 

Identifica os tipos de estructuras • Realización de exercicios no
aula-taller

• Realización de probas 
escrita

• Recoñece estructuras do teu 
entorno e relacionalas.

• Identifica os tipos de 
estructuras máis importantes

• Identifica as partes máis 
importantes dunha estrutura

Identifica os esforzos • Realización de exercicios no
aula-taller

• Realización de probas 

• Identifica os esforzos 
presentes nunha estructura 

• Recoñece a importancia dos 
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escrita esforzos no deseño
• Emprega os esforzos para a 

realización dun proxecto

Hardware e software. Recoñece 
programas e software básicos.

•  Realización de probas 
escritas

• Realización de exercicios no 
aula

• Manexo de programas de 
diferentes tipos ao longo de 
todo o curso.

•   Identifica términos como 
harware, software, ROM, 
RAM, periféricos... 

• Manexa os diferentes 
programas que utilizamos na
aula tales como simuladores,
buscadores, programas para 
xerar contido,... 

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

Realización de probas escritas. 
Realización de prácticas na aula

•   Identifica as principais 
partes dun computador ben 
directamente nun equipo, 
ben en representacións 

3º ESO

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

• Elaboración da 
documentación do proxecto técnico 
realizado. Realización de esbozos e 
bosquexos a partir de obxectos e de 
ideas.
•  Realización de prácticas de 
deseño gráfico por computador con 
QCAD.

•    Elabora correctamente a 
documentación relativa a 
cada proxecto técnico 
realizado. 

•  Representa obxectos e ideas
a través de esbozos e 
bosquexos. Realiza 
operacións básicas con 
software de deseño gráfico 
asistido por computador. 

•  Representa obxectos e 
partes de obxectos 
empregando software de 
deseño gráfico asistido por 
computador. 

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

• Elaboración de traballos 
monográficos de investigación. 
Exposición de traballos 
monográficos de investigación. 
Realización de probas escritas. 

•   Coñece as propiedades 
xerais dos materiais de uso 
técnico.  Describe as 
características propias dos 
plásticos. 

Explica os principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa conversión.  •  Realización de probas 

escritas. 
• Realización de mapas que 
representen a conversión de enerxía 
eléctrica noutras formas de enerxía.

•  Explica os principais 
efectos da corrente eléctrica.

•  Explica as diferentes 
transformacións da enerxía 
eléctrica noutras formas de 
enerxía. 

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

• Realización de prácticas de 
medida de magnitudes eléctricas 
empregando un polímetro. 
• Realización de probas 
escritas.

•  Utiliza correctamente o 
polímetro na medida de 
resistencias eléctricas.

• Utiliza correctamente o 
polímetro na medida de 
tensións. 

• Utiliza correctamente o 
polímetro na medida de 
intensidades eléctricas. 

Calcula as magnitudes eléctricas 
básicas en circuítos eléctricos 

• Realización de probas 
escritas. 

• Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
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sinxelos.  •  Realización de exercicios 
na aula. 

circuítos de carácter serie.
• Calcula as magnitudes 

eléctricas básicas en 
circuítos de carácter 
paralelo. 

•  Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en 
circuítos de carácter mixto. 

Identifica o funcionamento do relé • Realización de probas 
escritas
• Observación no aula-taller

• Montaxe de circuitos 
empregando o relé

Describe o funcionamento dos 
mecanismos

• Probas escritas
• Identificación de 
mecanismos no aula-taller
• Observación dos exercicios 
no aula

•  Recoñece os diferentes 
mecanismos 

• Clasifica os mecanismos 
según o tipo

• Emprega os mecanismos 
nun proxecto

Explica os distintos tipos de 
movemento dos mecanismos

• Proba escrita • Recoñece os tipos de 
movimento dos mecanismos

Identifica los tipos de motores • Proba escritas
• Tic

• Identifica os tipos de 
motores de combustión

Identifica as partes e fases dos 
motores

• Probas escritas
• Tics

• Recoñece as partes e 
funcionamiento dun motor

4ºESO

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

•  Realización de prácticas de 
montaxe de circuítos sobre 
unha protoboard. 

•  Realización dun proxecto 
que incorpore circuítos 
eléctricos.  

• Realización de probas 
escritas.

•
•   Identifica os diferentes 

compoñentes reais e 
comprende a súa función 
dentro dun circuíto. 

•  Deseña circuítos que 
cumpren unha función 
concreta empregando 
lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, transistores, 
motores, baterías, 
conectores, condensadores e 
resistencias 

• Monta circuítos con 
compoñentes reais 
(lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, transistores, 
motores, baterías, 
conectores, condensadores e 
resistencias) interpretando 
correctamente deseños. 

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

 Realización de prácticas empregando 
simuladores de circuítos eléctricos.

•   Manexa software 
específico que permite a 
simulación de circuítos 
eléctricos básicos. 

• Deseña circuítos eléctricos 
básicos empregando 
software específico. 

Deseña circuítos eléctricos básicos, Realización de prácticas empregando •  Manexa software específico
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utilizando software específico e 
simboloxía adecuada, e experimenta 
cos elementos que o configuran.   

simuladores de circuítos eléctricos. que permite a simulación de 
circuítos eléctricos básicos. 

•  Deseña circuítos eléctricos 
básicos empregando 
software específico 

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

Realización de prácticas empregando 
simuladores de circuítos eléctricos.

•  Manexa software específico
que permite a simulación de 
circuítos neumáticos 
básicos. 

•  Deseña circuítos 
neumáticos básicos 
empregando software 
específico 

Deseña e monta circuítos neumaticos 
básicos empregando compresores, 
válvulas, cilindros...

•  Realización de prácticas de 
montaxe 

•  Realización dun proxecto 
que incorpore neumáticos

• Realización de probas 
escritas.

•   Identifica os diferentes 
compoñentes reais e 
comprende a súa función 
dentro dun circuíto. 

•  Deseña circuítos que 
cumpren unha función 
concreta e

• Monta circuítos con 
compoñentes reais 
interpretando correctamente 
deseños. 

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

Realización de programas 
informáticos para o control de 
dispositivos. 
 Prácticas de control de dispositivos a 
través de equipos informáticos. 

•   Emprega unha linguaxe de 
programación para 
establecer secuencias 
predecibles de accións. 

•  Controla dispositivos a 
través de equipos 
informáticos. 

Identifica os compoñentes 
electrónicos dixitales: portas lóxicas

• Proba escritas
• Exercicios no aula-taller
• Montaxe

• Identifica as distintas portas 
lóxicas

• Monta circuitos dixitais 
interpretando correctamente 
os deseños

•  Deseña circuítos que 
cumpren unha función 
concreta 

Identifica os elementos existentes 
nunha vivenda

• Traballo no ordenador con 
QCAD

• Proba escrita

• Identica os dispositivos 
existentes nunha vivenda ó 
nivel eléctrico, fontanería…

• Recoñece a simboloxía 
destos circuitos.

• Deseña planos empregando 
a simboloxía normativizada

4º TIC

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

Realización de probas escritas. 
Realización de prácticas na aula

•   Identifica as principais 
partes dun computador ben 
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clave. . directamente nun equipo, 
ben en representacións 

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

Utilización ao longo de todo o curso 
das diferentes plataformas educativas 
que se empregan no centro para o 
intercambio de información co 
alumnado. 

•  Consulta a información que 
subministra o profesorado a 
través das diferentes 
plataformas educativas que 
se empregan no centro. 

•  Entrega as tarefas e revisa 
as correccións destas dentro 
da plataforma 
correspondente. 

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

 Utilización ao longo de todo o curso 
das diferentes plataformas educativas 
que se empregan no centro para o 
intercambio de información co 
alumnado.

•   Entende a importancia de 
preservar a información de 
carácter privado. 

•  Sabe como xerar un 
contrasinal seguro e entende 
a importancia de non 
compartilo. 

•  Comprende a importancia 
de utilizar un antivirus e 
outros programas de 
mantemento 

Instala e manexa programas e 
software básicos.

 Instalación de programas. 
Manexo de programas de diferentes 
tipos ao longo de todo o curso.

•   Instala programas no 
equipo asignado. 

• Manexa os diferentes 
programas que utilizamos na
aula tales como simuladores,
buscadores, programas para 
xerar contido,... 

Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos 
electrónicos.

 Utilización do equipamento 
informático ao longo de todo o curso.

•   Utiliza con soltura o 
equipamento informático. 

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

• Realización de prácticas con
ferramentas ofimáticas.  
Presentación de traballos e 
proxectos técnicos 
empregando equipamentos 
informáticos

•   Elabora traballos 
empregando equipamentos 
informáticos. 

•  Presenta contido 
empregando equipamentos 
informáticos. 
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12.- Organización de actividades de seguimento e avaliación 
das materias pendentes. Plan de Reforzo de aprendizaxes 
non adquiridas no curso 2020-21

Coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 
curso 20/21 diseñarase un plan de reforzó e recuperación.

A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2020/2021 e da avaliación
inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e aprendizaxes 
imprescindibles do curso anterior.

Para elo, durante, alomenos, o curso 2021/2022 tomaranse as seguintes medidas:

-Uso das TIC como recurso didáctico.

-Actividades que favorezan a auto-aprendizaxe, o pensamento crítico e a creatividade

-Actividades de investigación, proxectos, etc

-Impartición, en 4º de ESO, de unha hora semanal de reforzó de Tecnoloxía a alumnos coa materia 
pendiente de cursos anteriores.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES:

Contidos esixibles

Serán os contidos ou mínimos esixibles de cada nivel.

Actividades de avaliación

1. Avaliación por parciais:  O alumno realizará dúas probas parciais  ao longo do curso.  O día
exacto e a hora de cada unha destas probas comunicaráselle oportunamente.

Antes de cada proba poderáselle dar ao alumno un boletín con actividades de avaliación, este ano
polo covid empregarase o aula virtual para entregar e recibir ditas actividades, que deberá ser
entregado ao Departamento de Tecnoloxía antes do exame. Se o alumno entrega ditas actividades
correctamente, pode computar ata un 50% na nota da avaliación e as probas outro 50%. Se non
se entregan o examen terá o valor de 100%.

No caso de que o alumno non se presente ou non supere as probas pasará á segunda opción.
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2. Avaliación única: O alumno deberá facer un exame do contido total da materia. Esta proba terá
lugar no mes de maio.

Os alumnos que non recuperen a asignatura seguindo estas opcións terán dereito a realizar unha
proba final no mes de Julio.

Ao alumnado con materias pendentes doutros cursos, guiaráselles con fichas ou exercicios 
propostos (empregando o aula virtual) . Estes entregaránselles cun tempo aproximado de dous 
meses antes das datas dos examenes ou probas escritas. Indícaselles con estas fichas cales van ser os
contidos mínimos esixidos nas probas.

Os traballos entregados para a recuperación de pendentes poderán ter una nota máxima de 5 puntos 
(50 % da nota final)

Segundo a circular enviada pola Consellería de Educación ós centros, para a recuperación da 
materia de Tecnoloxía por parte daqueles estudantes que a teñan pendente do curso 2020-2021, é 
necesario por un lado ofertar un plan de traballo e un exame extraordinario en Maio.

Plan de Traballo

Este plan de traballo ofertase dende o Departamento de Tecnoloxía para aqueles estudantes coa 
materia suspensa que queiran recuperala sen ir o exame extraordinario de maio.

É, por tanto, voluntario por parte dos estudantes. Con este plan tratarase de que se recupere a 
materia ó longo do curso seguindo as instrucións que se explicitaran (fichas do aula virtual).

O esquema que seguira este plan de traballo será o mesmo para tódolos cursos cambiando 
unicamente os contidos mínimos e os criterios de avaliación que serán os correspondentes a cada 
nivel.

O plan de traballo será realizado polo profesor/a que foi responsable de impartir a materia no curso 
2020-2021, e se non, será labor do xefe de departamento.

Avaliación do plan de traballo

O plan de traballo será avaliado polo profesor/a que foi responsable de impartir o nivel no curso 
2020-2021 que o estudante ten pendente de recuperar.
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Para recuperar a materia pendente será necesario entregar os traballos online en fecha,  así como 
acadar un cinco como mínimo (sumando a nota dos traballos de classroom e as probas escritas).

Datas do Plan de Traballo:

●Outubro: comenza a entrega dos traballos online por parte do profesor/a ó alumnado

● 2ª Semana de Xaneiro: Entrega do caderno por parte do alumno/a para a súa corrección

● 4ª Semana de Xaneiro: 1ª proba escrita

● 3ª Semana de Abril: 2ª proba escrita

Estas datas son aproximadas. Serán confirmadas cando sexan aprobadas polo claustro.

Proba Extraordinaria:

Todo o alumnado ten dereito a unha proba extraordinaria no mes de Maio.

A data da proba extraordinaria será determinada pola dirección do centro

13.- Deseño de avaliación inicial e medidas a adoptar en 
función dos resultados

A partir dos informes de anos pasados, e realizando unha proba inicial os primeiros días de clase, 
realízase unha avaliación inicial orientativa da evolución dos alumnos.
 Durante un 20 días realízanse nos distintos cursos unha serie de preguntas no aula para coñecer 
tanto a diversidade dos alumnos, así como os conceptos  que traen de anos anteriores. 

Debido a ser un Departamento unipersonal ata este ano  e dar en todos os cursos intento coordinar 
os contidos entre cursos.  Ademas de ter un perfecto coñecemento previo dos alumnos de 3 e 4º de 
E.S.O. 

Ó ser unha materia nova para o alumnado de 2º E.S.O. os seús conocimientos da materia son 
prácticamente nulos, por elo á avaliación inicial vai encamiñada a investigar o nivel noutras 
materias necesarias para a materia coma matemáticas, debuxo...
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14.- Medidas de atención á diversidade

Coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinaza e aprendizaxe en calquera dos 
escenarios. Para esto, constatouse que todo o alumnado ten acceso a internet dende o seu domicilio, 
que conta co equipamento necesario( ou xa lle foi facilitado polo centro) e que está dado de alta na 
aula virtual e sabe empregala eficazmente. 

Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para 
garantir a comprensión e a comunicación da mesma, así como o axuste de medios, tempos, 
instrumentos ou procedementos de avaliación ás súas circunstancias. Non hai alumnado que teña 
problemas sensoriais que necesiten adaptacións do material. Todos se comunican sin problema pola 
aula virtual. 

Para a recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva 
presencial no curso pasado, remitímonos ao plan de recuperación detaiado nun apartado anterior da 
presente programación.

Para o alumnado que presenten necesidades educativas especiais, que non requiran ningunha 
medida organizativa nin curricular, deseñaremos un plan de actuación baseado nas seguintes catro 
liñas:

1. Coñecemento dos alumnos, para detectar aquel alumnado que teña algún tipo de dificultade,
tales como manexar determinados fórmulas(lei de ohm,pancas..), manexar correctamente a
representación gráfica, etc.

2. Selección adecuada das actividades de reforzo segundo sexan as necesidades individuais do
alumnado.  Neste  apartado  seleccionaremos  tamén  actividades  de  ampliación  para  aquel
alumnado que non presente ningunha dificultade na asimilación dos distintos contidos dun
tema dado.

3. Atención especial para aqueles alumnos que non sexan quen de seguir o ritmo normal da
clase. Este alumnado farán exercicios adaptados ao seu nivel de aprendizaxe, axudados polo
profesor.

4. Agrupación  dos  alumnos,  de  tal xeito  que  o  alumnado que  teña  dificultades  con algún
contido poidan ser axudados por compañeiros, favorecendo así a integración deste alumnado
no grupo-clase.

5. En 4º ESO de Tecnoloxía aplicadas temos un alumno con fragmentación que durante este
curso 2021/2022 cursará únicamente as materias de letras.

6. En 4º da ESO hai dous alumnos con refuerzo en Tecnoloxía pendentes.

Con esta medida intentase poder seguir os diferentes niveles e intereses do alumnado.
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Tamén para poder reforzar contidos o facelos máis doados contamos con material que cremos que 
axuda o alumnado con maiores dificultades para adquirir os contidos. Este material vai dende 
mecanos ata robots que permiten realizar diferentes actividades.

Ademais o propio sistema de proxectos axuda a atención a diversidade xa que estes proxectos 
poden variar en dificultade e duración de maneira que se adecúen a cada alumno/a, para que poidan 
obter os mellores resultados.

 Non se descarta emprega alguha adaptación ou reforzo  máis se se observa algunha dificultade 
importante noutros alumnos.

15.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 
programación

A forma que vou empregar para modificar e revisar a programación, esta baseada en varios puntos:

1) Os alumnos ao final de curso realizarán unha enquisa, usando os formularios do aula virtual, e 
sacando conclusións para mellorar a metodoloxía.

2) Observando os resultados das avaliacións nos distintos cursos e analizando as posibilidades para 
aumentar os resultados.

3) Ultimamente emprego o aula virtual, en certos examenes, que me permiten obter información dos
resultados por preguntas, podendo observar as dificultades maiores que presentan os alumnos en 
cada apartado da programación

Cada trimestre revisarase a temporalización, así como as posibles modificacións debido as 
necesidades educativas dos alumnos  e ás necesidades do centro. O obxectivo final e global é lograr 
unha aprendizaxe construtivista e funcional que xenere no alumno unha motivación para que 
alcance o maior grao posible non só na competencia matemática, senón tamén no resto das demais 
competencias.

Cumprimentaremos a seguinte enquisa:
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DEPARTAMENTO DE Tecnoloxia 2020-2021
Trimestre, curso e grupo Grao de desenvolvemento acadado na 

programación
Alteracións, desfase, 
incidencias con 
raspecto á 
programación

Observacións

Obxectivos, contidos e 
criterios de avaliación

Inferior ao previsto
Segundo o previsto
Supoerior ao previsto

U.D. Distribución temporal 
de contidos

Según programación
Menos
Máis

Metodoloxía

Aprendizaxes básicas Nº de cualificacións negativas
Nº de cualificacións positivas

Procedementos de avaliación
e cualificación

Os establecidos
Con modificacións (aclarar)

Medidas de atención á 
diversidade (ACI)

ACI significativas
ACI non significativas

Reforzos a alumnos con 
dificultades de aprendizaxe

Nº de alumnos que saen a apoio
Nº de alumnos que teñen reforzo 
na aula

Plan de lectura Lectura obrigatoria
Lectura voluntaria

Recursos Libro de texto
Fotocopias
Videos, DVD, CD
Calculadora. Internet

16.- Concreción dos elementos  transversais en cada curso

Ademais dos elementos transversais de  carácter instrumental que  se  acaban de mencionar,
dende Tecnoloxía trataranse outros contidos transversais e comúns, que deben afrontarse en todas as
materias.

EDUCACIÓN PARA A CONVIVENCIA

Persigue e concreta unha parte importante dos obxectivos de educación moral e cívica presentes
en  todo  o  currículo.  Pretende  educar  para  a  convivencia  no  pluralismo  mediante  un  esforzo
formativo en dúas direccións:

- O respecto á autonomía dos demais.
- O diálogo como forma de solucionar as diferenzas.

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
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Parte  dun  concepto  integral  da  saúde  como  benestar  físico  e  mental,  individual,  social  e
medioambiental. Propón dous tipos de obxectivos:

- Conquerir  un  coñecemento  progresivo  do  corpo,  das  principais  anomalías  e
enfermidades, e do modo de previlas ou curalas.

- Desenrolar  hábitos  de  saúde:  hixiene  corporal  e  mental,  alimentación  correcta,
prevención de accidentes, relación non medorenta co persoal sanitario, etc.

EDUCACIÓN PARA A PAZ

Non  pode  disociarse  da  educación  para  a  comprensión  internacional,   a tolerancia, o
desarme, a non violencia, o desenvolvemento e a cooperación. Persigue estes obxectivos prácticos:

- Educar  para  a  acción.  As  leccións  de  paz,  a  evocación  de  figuras  e  o
coñecemento de organismos comprometidos coa paz deben xerar estados de conciencia
econdutas prácticas.

- Prepararse para a solución dialogada de conflitos no ámbito escolar.

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

Propón, entre outros, estes obxectivos:

- Conquerir  esquemas  de  decisión  que  consideren  todas  as  alternativas  e  os efectos
individuais, sociais, económicos e medioambientais.

- Desenvolver  un  coñecemento  dos  mecanismos  do  mercado,  así  como  dos dereitos
do consumidor e as formas de facelos efectivos.

- Crear  unha conciencia  de  consumidor  responsable  que  se sitúa  críticamente  ante  o
consumismo e a publicidade.

EDUCACIÓN NON SEXISTA

A coeducación  mediante  o  emprego  dun  linguaxe  non  sexista  e  a  presenza  da  muller  en
exemplos,  enunciados  e  actividades,  recensións  e  imaxes,  se  reforzan  mediante  estratexias
metodolóxicas, como os agrupamentos mixtos para o traballo en equipo.

A educación para a igualdade plantéxase expresamente pola necesidade de crear dende a escola
unha dinámica correctora das discriminacións. Entre os seus obxectivos están:

- Desenvolver  a  autoestima  e  unha  concepción  do  corpo  como  expresión  da
personalidade.

- Analizar   criticamente  a   realidade  e   corrixir   prexuízos   sexistas   e   as   súas
manifestacións no linguaxe, publicidade, xogos, profesións, etc.

- Adquirir habilidades e recursos para realizar calquera tipo de tarefas, domésticas ou non.
- Consolidar hábitos non discriminatorios.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Entre os seus obxectivos atópanse os seguintes:
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- Adquirir  experiencias  e  coñecementos  suficientes  para  ter  unha  comprensión  dos
principais problemas ambientais.

- Desenvolver conciencia de responsabilidade respecto do medioambiente global.
- Desenvolver  capacidades e  técnicas  de relacionarse co medio sen contribuír  ao seu

deterioro, así como hábitos individuais de protección do medio.

EDUCACIÓN SEXUAL

Plantéxase  como  exixencia  natural  da  formación  integral  da  persoa.  Os  seus obxectivos
fundamentais son os seguintes:

- Adquirir  información  suficiente  e  cientificamente  sólida  acerca  destes  aspectos:
anatomía e fisioloxía de ambos sexos; maduración sexual; reprodución humana; asistida,
prevención   de   embarazos;   enfermidades   venéreas   e   de   transmisión  sexual;
manifestacións diversas da sexualidade, etc.

- Consolidar  unha  serie  de  actitudes  básicas:  naturalidade  no  tratamento  de  temas
relacionados coa sexualidade; criterios de prioridade en casos de conflito entre exercicio
da   sexualidade   e   risco   sanitario;   hábitos   de   hixiene;   relación espontánea  e
confiada  con  urólogos  e  xinecólogos;  respecto  ás  diferentes manifestacións   da
sexualidade;   autodominio   en   función   de   criterios   e conviccións.

- Elaborar  criterios  para  xuízos  morais  sobre  os  delitos  sexuais,  a  prostitución,  a
utilización do sexo na publicidade, a pornografía, a reprodución asistida, etc.

EDUCACIÓN VIARIA

Propón dous obxectivos fundamentais:

- Sensibilizar ao alumnado sobre os accidentes e outros problemas de circulación.
- Adquirir  conduta  se  hábitos  de  seguridade vial  como  peóns e  como usuarios  de

vehículos.

EDUCACIÓN MULTICULTURAL

A   educación    multicultural    –ou    intercultural–    vén    esixida    pola    crecente
intercomunicación das culturas, e a fan máis urxente os brotes de racismo e xenofobia observados
ante  a  crecente  presenza  entre  nós  de  inmigrantes  racial  e  culturalmente diferentes. Algúns
dos seus obxectivos son os seguintes:

- Desenrolar  o  interese  por  coñecer  outras  culturas  diferentes  con  as  súas crenzas,
institucións e técnicas.

- Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con grupos minoritarios.

Ademais,  prestarase  atención  ao  desenrolo  de  habilidades  que  estimulen  a adquisición  e
desenrolo  do  espírito  emprendedor,  a  partir  de  aptitudes  como  a creatividade, a autonomía, a
iniciativa,  o  traballo  en  equipo,  a  confianza  nun  mesmo,  a  capacidade  de  comunicación,  a
adaptabilidade, a observación ea análise, a capacidade de síntese, a visión emprendedora e o sentido
crítico. Con este fin, proporanse actividades que axuden a:
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- Adquirir estratexias que axuden a resolver problemas: identificar os datos e interpretalos,
recoñecer  que  datos  faltan  para  poder  resolver  o  problema, identificar a pregunta e
analizar que é o que se nos pregunta.

- Desenvolver  exercicios  de  creatividade  colectiva  entre  o  alumnado  que  axuden  a
resolver unha necesidade cotiá.

- Ter iniciativa persoal e tomar decisións dende o seu espírito crítico.
- Aprender a equivocarse e ofrecer as súas propias respostas.
- Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos.
- Desenvolver  habilidades  cognitivas  (expresión  e  comunicación  oral,  escrita

eplástica;  aplicación  de  recursos  TIC  na  aula,  etc.)  e  sociais  (comunicación;
cooperación; capacidade de relación co entorno; empatía; habilidades directivas;
capacidade de planificación; toma de decisións e asunción de responsabilidades;
capacidade organizativa, etc.)

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora.  

Expresión oral y escrita.

Comunicación audiovisual.   

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Emprendimiento. 

Valores personales.

Reciclaxe, reutilización.

17-Accións de contribución ao proceso lector

Lectura e análise dos apartados finais de cada unidade no libro de texto e busca de  información 
sobre cuestións moi concretas.

Explicitación das explicacións pertinentes na resolución e solución final das actividades.

Lectura activa: lectura de determinados textos e actividades curtas de comprensión oral, escrita e 
análise sobre eles.

Busca de información, coa indicación de pistas que permitan un traballo axeitado, sobre persoeiros 
relevantes no mundo da Tecnoloxía.  

18. Accións de contribución ao plan TIC

Participación no proxecto edixgal en 2,3 e 4 curso da ESO,  procurando unha utilización racional 
pero importante ao dispor a cotío destas ferramentas.

Utilización, cando sexa posible, das aulas de informática (reparto de horas  entre  os  profesores/as).
Unha ou dúas veces ao mes, porque non é factible poder realizar máis sesións; e utilización dos 
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recursos en rede que se ofrecen desde distintas páxinas web, como por exemplo as do Ministerio de 
Educación e Ciencia.

Busca de información dirixida e individualizada a realizar na casa, empregando , por exemplo, a 
dirección web https://aulavirtual.santillana.es/av3online/book proporcionada pola editorial dos 
libros, tendo en conta  que cada vez é máis frecuente que o alumnado dispoña de acceso a internet.

Utilización de programas que permitan un traballo dos conceptos explicados na  clase e que lle dean
ao alumnado unha formación extra, como poden ser LibreOffice Calc, writer, openscad, librecad, co
que faremos algunhas actividades concretas.
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19. Indicadores de logro para a avaliación da práctica docente

Utilizaremos os seguintes indicadores de logro para a análise da práctica docente:

• Sobre a planificación SI NON
− Os obxectivos están ben definidos
− Os contidos están ben organizados
− É axeitado o tempo asignado ós contidos teóricos
− É axeitado o tempo asignado ás actividades de natureza práctica
− O ritmo de traballo é o adecuado ás características do alumnado
− Acadáronse os obxectivos previstos
− Tratáronse todos os contidos
• Sobre os instrumentos e procedementos de avaliación SI NON
− Son obxectivos e xustos
− Teñen en conta as dificultades inherentes ás características da materia
− Teñen en conta o esforzo e traballo do alumnado
− Adecúanse ós estándares avaliables
− As probas escritas foron deseñadas tendo en conta os graos mínimos requeridos de 
cada estándar
− Atenden á diversidade
• Sobre actividades prácticas e exercicios de ensino-aprendizaxe SI NON
− Teñen a duración axeitada
− O nivel de dificultade é o axeitado ós coñecementos previos do alumnado
− Proporcionan a posibilidade dunha aprendizaxe significativa.
− Son motivadoras e procuran conectar cos intereses dos estudantes
− Facilitan unha aprendizaxe colaborativa
− Favorecen a implicación do alumno
− Atenden á diversidade
• Sobre os materiais empregados SI NON
− Permiten manipulación por parte do alumnado
− Son accesibles
− Son suficientes
− Son atractivos
− Atenden á diversidade
• Sobre as medidas de atención á diversidade SI NON
− Fixéronse as ACIs pertinentes
− Fixéronse os agrupamentos específicos necesarios
− Deseñáronse actividades específicas como resposta ás necesidades educativas que 
xurdiron
− Ofrecéronse distintos materiais curriculares en beneficio da antención á diversidade
• Uso das TIC na aula: SI NON
− Foi posible dispoñer da aula de informática coa debida frecuencia
− Deseñáronse actividades que implicasen o manexo de ferramentas específicas como 
folla de cálculo e Geogebra
• Transversalidade e interdisciplinariedade SI NON
− Houbo participación con outros departamentos na elaboración de material didáctico, 
tanto para a nosa área como para outras
− O tratamento do fomento da lectura recibiu a atención necesaria
− Procurouse un equilibrio no tratamento de todas as competencias clave
− Prestouse atención ós temas transversais e á educación en valores
• Relación coas familias: SI NON
− A comunicación coas familias foi cordial e fluida
− Percibiuse por parte das familias confianza na labor docente
− Percibiuse implicación e colaboración por parte das familias no proceso educativo dos 
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seus fillos
− Usouse a páxina web do centro para facilitar información de interese
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20.- Actividades complementarias e extraescolares do 
departamento

Este ano por motivo do Covid e por seguridade para os nenos, as actividades en grupo como viaxes,
visitas, etc. non se farán. Ademáis hai que ter en conta o reducido calendario escolar, aínda máis 
curto este ano ( o curso xa comezou cunha semana de retraso) e a amplitude dos temarios, que 
deben incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas o curso anterior.

Por todo elo, e no beneficio do alumnado, este curso non contempla saídas extraescolares propostas 
polo departamento de Tecnoloxía.

21. Metodoloxía e actividades na educación semipresencial 
e/ou non presencial.

21.1 METODOLOXÍA NA EDUCACIÓN SEMIPRESNCIAL E/OU NON PRESENCIAL

 Educación online (Aula Virtual).

A educación será online a través da  Aula Virtual do centro, plataformas que serán  empregadas
xa desde o comezo de curso na materia durante a educación presencial, facilitando así o proceso de
ensinanza-aprendizaxe do alumnado no momento da paralización da educación presencial por mor do
COVID 19. 

 Clases virtuais ou videoconferencias (Meet, e/ou Webex).

Realizaranse  clases  virtuais  ou  videoconferencias  por  medio  de  “Webex”,  nas  que  o
profesorado explica os contidos e  o alumnado  pregunta dúbidas sobre as tarefas propostas e/ou
outras  relacionadas  ca materia.  O  horario destas  clases virtuais seguirá o horario ordinario das
clases presenciais, de tal forma que non supoña un atranco para a organización interna do centro.

O alumnado empregará o correo electrónico e o Aula Virtual para preguntar tódalas dúbidas
que aparezan en calquera momento na realización das tarefas

 Os materias preparados polas docentes expóñense nas plataformas virtuais.

Os materiais preparados polos/as docentes (documentos de texto e/ou presentación en Power
Point ou/e similares con:  textos,  esquemas,  táboas; archivos (documentos de texto ou/e PDF) con
resumos sobre contidos  da materia)  serán expostos nas plataformas virtuais ditas  anteriormente:
Aula Virtual.
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As tarefas, proxectos ou traballos propostos ao alumnado así como a coreccións das mesmas
serán comunicadas ao alumnado a través de aula virtual e/ou por correo electrónico.

Semanalmente, seranlle propostas ao alumnado tarefas semanais que serán comunicadas ao
alumnado a comezo da semana e teñen que ser entregadas a finais da semana. Porén, para facilitar o
traballo e beneficiar ao alumnado, o prazo de entrega das tarefas poderase ampliar. Estas tarefas irán
acompañadas  dunha explicación  exhaustiva,  indicando  paso  a  paso  o  que  hai  que  facer,  con
exemplos,  e/ou  documentos nos que se resume os contidos teóricos explicados na clase,  ou/e con
enlaces a fontes de información (vídeos tutoriais, documentais, páxinas web de interese ou/e blogs).

Os traballos e/ou proxectos propostos en cada avaliación serán entregados a través do aula
virtual  ou/e  correo  electrónico.  Estas  tarefas irán  acompañadas  dunha explicación  exhaustiva,
indicando paso a paso o que hai que facer, con exemplos, ou/e con enlaces a fontes de información.

21.2 ACTIVIDADES NA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL E/OU NON 
PRESENCIAL

 Actividades semanais de profundización e/ou ampliación.

As  tarefas  que  se  propoñen  semanalmente,  son  tarefas  de  aplicación  práctica  dos
coñecementos  adquiridos  durante  as  exposicións  teóricas  que  se  realizan  nas
videoconferencias ou clases virtuais. Estas tarefas céntranse na ampliación de contidos e
aprendizaxes da materia de Tecnoloxía.

 Traballos e/ou proxectos.

Os traballos e/ou proxectos son tarefas que integran diversos coñecementos do alumnado,
implican  o emprego de diversos contidos e aprendizaxes que se mesturan en unha idea
globalizadora.

 Tarefas de reforzo e recuperación.

As  tarefas  de  reforzo  e  recuperación  son  actividades  que  se  centran  en  contidos
imprescindibles da materia (cores roxas na táboa).

91 



Departamento de Tecnoloxía. I.E.S As Insuas 2021-22

21.3 MATERIAIS E RECURSOS NA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
E/OU NON PRESENCIAL.

Os  recursos didácticos e os materiais empregados polos docentes baséanse nos  propios da
educación  non  presencial,  é  dicir,  o  ordenador e  a  conexión a  internet son  recursos
imprescindibles. A continuación cítanse os materiais e recursos utilizados:

-Plataforma educativa aula virtual e/ou correo electrónico.

-Materiais preparados polos docentes:

-Documentos  de  texto  e/ou  presentación  en  Power  Point ou/e  similares  con:   textos,
esquemas, táboas que profundizan e complementan a comprensión e realización das tarefas.

-Archivos (documentos de texto ou/e PDF) con resumos sobre contidos da materia

-Blogs de profesores/as de Tecnoloxía.

• https://esotecnologiaeso.blogspot.com/  
• https://josepanadero.wordpress.com/  
• https://sites.google.com/site/tec2ffa/   (blog del IES As Insuas de Tecnoloxía para 2ºESO)
• https://tecnoloxia.org/  
• http://www.educacionplastica.net/(páxina   de debuxo Técnico)

21.4 AVALIACIÓN.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

-Realización de probas obxectivas escritas e/ou telemáticas.

-Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través dunha táboa de
rexistro/lista de control e/ ou rúbricas de avaliación (rúbricas empregadas ao
longo do curso e que xa están en coñecemento do alumnado).

-Realización de tarefas de expresión escrita 

-Elaboración de tarefas de comprensión oral  e  expresión oral (elaboración
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EDUCACIÓN
SEMIPRESENCIAL

de audios ou/e vídeos facendo presentacións orais).

-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da
Tecnoloxía.

-Realización de traballos e/ou proxectos 

EDUCACIÓN NON
PRESENCIAL

-Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través dunha táboa de
rexistro/lista de control  e/ ou  rúbricas de avaliación (rúbricas empregadas
ao  longo  do  curso  e  que  xa  están  en  coñecemento  do  alumnado)  e/ou
realizacións de probas telemáticas.
-Autocorrección a través de solucionarios proporcionados pola docente.

-Realización de tarefas de expresión escrita  e comprensión lectora 

-Elaboración de  tarefas de comprensión oral (escoita de textos orais e/ou
visualización  de  documentais  e  resposta  a  preguntas  sinxelas  ou  tipo  test,
elaboración de  resumos dos  textos  orais)  e  expresión oral (elaboración de
audios ou/e vídeos facendo presentacións orais)
-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da
Tecnoloxía 

-Realización de traballos e/ou proxectos:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

EDUCACIÓN
SEMIPRESENCIAL

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así:

-50% probas obxectivas e/ou tarefas (en caso de non poderse facer unha 
proba escrita sustitúese por unha proba telemática ou/e tarefas).

-30% proxectos e traballos (realizados na aula e na casa).

-20% caderno (rúbrica para a avaliación de cadernos), traballo na aula e 
na casa, intervencións orais (formulación de preguntas de interese na 
materia), conectividade (participación nas videoconferencias mediante a 
formulación de preguntas de interese, expresións de opinións ou 
hipóteses de interese).

Os instrumentos de cualificación ponderarán a nota da avaliación así:

-50% probas obxectivas (proba telmática) e/ou tarefas semanais.
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EDUCACIÓN NON
PRESENCIAL

-40% traballos e/ou proxectos 

-10% conectividade: intervencións orais nas videoconferencias 
(formulación de preguntas de interese na materia).

Fernando Ferrán Anegón. 

Xefe Departamento de Tecnoloxia. 

Serres (Muros)   

25 Septiembre 2021
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