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1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias clave
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización

• a
• c
• e
• g
• h
• i
• l
• m
• p

• B1.1.  Proceso  cíclico  de  deseño,
produción,  comercialización  e  mellora  de
produtos. 
• B1.2.  Análise  sistemática  de  produtos
tecnolóxicos actuais e do seu impacto social.
• B1.3.  Planificación  e  desenvolvemento
práctico dun proxecto de deseño e produción
dun produto.

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

• TI1B1.1.1. Deseña unha proposta dun novo produto
tomando  como  base  unha  idea  dada,  explicando  o
obxectivo  de cada etapa significativa  necesaria  para
lanzar o produto ao mercado.

• CMCCT
• CAA
• CSC
• CSIEE
• CCL

Bloque 2. Máquinas e sistemas

• d
• e
• g
• i

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

• B2.1. Analizar os bloques constitutivos de sistemas
e/ou  máquinas,  interpretando  a  súa  interrelación,  e
describir  os  principais  elementos que os compoñen,
utilizando o vocabulario relacionado co tema.

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

• CMCCT
• CAA
• CCL

• TI1B2.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de
máquinas-ferramenta  explicando  a  contribución  de
cada bloque ao conxunto da máquina.

• CMCCT
• CD
• CCL

• d
• g
• i
• m

• B2.2.  Máquinas  e  sistemas  mecánicos.
Transmisión  e  transformación  de
movementos.
• B2.3. Circuítos eléctricos.
• B2.6.  Deseño,  simulación  e  montaxe  de
sistemas mecánicos, de circuítos eléctricos e
electrónicos.

• B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos e
de  circuítos eléctrico,  que dan solución a problemas
técnicos, con axuda de programas de deseño asistido,
e calcular os parámetros característicos destes.

• TI1B2.2.1.  Deseña,  o  esquema  dun  circuíto
eléctrico,  que  de  resposta  a  unha  necesidade
determinada.

• CMCCT
• CD
• CAA
• CSIEE

• TI1B2.2.2.  Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamento  dun  sistema mecánico  e  dun  circuíto
eléctrico, a partir dun esquema dado.

• CMCCT
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1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias clave
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave

• d
• g
• i
• m

• B2.7.  Instrumentos  de  medida  de
magnitudes  eléctricas.  Realización  de
medidas en circuítos eléctricos.

• B2.3.  Verificar  o  funcionamento  de  circuítos
eléctricos,  interpretando os seus esquemas, utilizando
os  aparellos  e  os  equipamentos  de  medida
adecuados,  interpretando  e  valorando  os  resultados
obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha simulación
física destes.

• TI1B2.3.1.  Verifica  a  evolución  dos  sinais  en
circuítos eléctricos,  debuxando as súas formas e  os
valores nos puntos característicos.

• CMCCT
• CD

• TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos
de circuítos eléctricos.

• CMCCT
• CAA

• d
• g
• i
• m

• B2.8.  Sistemas  automáticos  de  control:
compoñentes básicos. 
• B2.9.  Control  programado.  Deseño,
construción  e  programación  dun  sistema
robótico.

• B2.4.  Deseñar,  construír  e  programar  un  sistema
robotizado cuxo funcionamento solucione un problema
determinado.

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

• CMCCT
• CD
• CAA
• CSIEE

Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación

• d
• e
• g
• i

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

• B3.2.  Relacionar  produtos tecnolóxicos actuais  ou
novos cos materiais que posibilitan a súa produción,
asociando  as  súas  características  cos  produtos
fabricados, utilizando exemplos concretos. 

• TI1B3.2.1.  Describe,  apoiándose  na  información
obtida  en  internet,  materiais  imprescindibles  para  a
obtención de produtos tecnolóxicos relacionados coas
tecnoloxías da información e da comunicación.

• CMCCT
• CD
• CCL

• d
• e
• i
• l

• B3.3.  Técnicas de fabricación. Máquinas e
ferramentas  apropiadas  para  cada
procedemento.  Normas de  seguridade  e
hixiene no traballo. 

• B3.3.  Describir  as  técnicas  utilizadas  nalgún
proceso de fabricación tipo, identificando as máquinas
e  as  ferramentas  utilizadas  e  as  condicións  de
seguridade propias de cada unha.

• TI1B3.3.1. Identifica as principais técnicas utilizadas
no proceso de fabricación dun produto dado.

• CMCCT
• CCL

• TI1B3.3.2. Identifica as máquinas e as ferramentas
utilizadas no proceso de fabricación dun produto dado.

• CMCCT

• TI1B3.3.3.  Describe  as  principais  condicións  de
seguridade que se deben aplicar nunha  determinada
circunstancia desde o punto de vista tanto do espazo
como da seguridade persoal.

• CMCCT
• CCL
• CSC

• d
• i
• h
• l
• p

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

• B3.4.  Analizar  o  impacto  ambiental  e  social  que
poden producir os procesos de obtención de materiais
e os procesos de fabricación.

• TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental e social que
poden producir os  procesos de fabricación.

• CMCCT
• CSC
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1. Estándares de aprendizaxe, criterios de avaliación e competencias clave
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compet. clave

Bloque 4. Recursos enerxéticos

• d
• e
• g
• i
• h
• l
• p

• B4.1.  Recursos  enerxéticos.  Produción  e
distribución da enerxía eléctrica.
• B4.2.  Impacto  ambiental  e
sustentabilidade.  Impacto  ambiental  da
produción enerxética en Galicia.

• B4.1.  Analizar  a  importancia  que  os  recursos
enerxéticos teñen na sociedade actual, e describir as
formas de produción de cada unha, así como as súas
debilidades  e  fortalezas  no  desenvolvemento  dunha
sociedade sustentable. 

• TI1B4.1.1. Describe as formas de producir enerxía,
en relación co custo de produción, o impacto ambiental
e a sustentabilidade.

• CMCCT
• CCL
• CSC

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

• CMCCT
• CCL

• d
• e
• g
• h
• i
• l

• B4.3.  Consumo enerxético en vivendas e
locais.  Cálculos  e  estimación  de  consumo.
Técnicas e criterios de aforro enerxético.

• B4.2. Realizar propostas de redución de consumo
enerxético  para  vivendas  ou  locais  coa  axuda  de
programas informáticos e a información de consumo
dos mesmos.

• TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de
edificios  de  vivendas  ou  industriais,  partindo  das
necesidades  e/ou  dos  consumos  dos  recursos
utilizados.

• CMCCT
• CD

• TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos de
consumo  enerxético  para  locais  ou  vivendas,
identificando  os  puntos  onde  o  consumo  poida  ser
reducido.

• CMCCT
• CAA
• CSC
• CD
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
A avaliación será continua e personalizada, observando e valorando o 
proceso de aprendizaxe, tendo como referencia a adquisición das 
competencias básicas.

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial terá 

valor positivo para a cualificación do alumnado e presentará un 

carácter diagnóstico.

Instrumentos:
Entregas no portafolio dixital Agueiro.
Publicacións no blog e foros de Agueiro.
Participación nas videoconferencias.

Cualificación
final

As actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación 
realizadas durante a fase non presencial serán avaliadas en beneficio 
do alumnado permitindo superar e mellorar o resultados da 1ª e 2ª 
avaliación en función do nivel de desempeño e calidade do traballo 
entregado.

A cualificación final da materia seguirá os principios da avaliación 
continua considerando:

1. As cualificacións da 1ª e 2ª avaliación.

2. A cualificación das actividades de recuperación, repaso e 

reforzo realizadas polo alumnado con unha ou dúas das 

avaliacións anteriores suspensas.

3. A cualificación das actividades de repaso e ampliación das 

aprendizaxes anteriores entregadas no terceiro trimestre, só no 

caso de que estas favorezan ao alumnado.

Proba
extraordinaria
de setembro 

O alumnado que non supere a materia no mes de xullo deberá 
entregar no mes de setembro as actividades de recuperación, repaso, 
reforzo propostas.
Se as condicións o permiten, o alumnado deberá realizar unha proba 

obxectiva sobre os contidos desenvolvidos na 1ª e 2ª avaliación antes 

do remate das clases presenciais.

Avaliación de
materia

pendentes

Non hai alumnado coa materia de Tecnoloxía Industrial I pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)

Actividades

Deséñase un proxecto interdisciplinar entre as materias de 

Debuxo Técnico I e Tecnoloxía Industrial I.

Neste proxecto desenvolveranse de modo integrado e simultáneo

diferentes estándares das dúas materias.

As diferentes fases de traballo terán en conta dúas cuestións 

específicas relativas ao seu caracter “non presencial”:

1._Necesidade dunha mínima intervención docente e polo tanto 

maior autonomía do alumnado.

2._A adaptación dende o punto de vista procedimental, de rutinas

propias de taller ao entorno doméstico coas limitacións que isto 

supón, pero tamén coas posibilidades que aporta.

3._ A adaptación das temáticas tratadas á actual situación de 

crise sanitaria.

Deséñanse actividades que integren:

-Recuperación, repaso, e/ou reforzo dos estándares traballados 

na 1ª e 2ª avaliación.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias 

para todo o alumnado.

-Ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias 

ao alumnado que superou a 1ª e 2ª avaliación.

As actividades serán globalizadoras, de modo que se traballen 

simultáneamente diferentes estándares, correspondentes a 

diferentes bloques de contido.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade):

Todo o alumnado dispón de conectividade.
Os diferentes proxectos e actividades propostas terán un 
seguimento semanal.
A profesora aportará semanalmente recursos e materiais de 

apoio para o desenvolvemento das actividades así como pautas 

ou instrucións concretas que axuden ao alumnado a xestionar o 

traballo.

Daranse, tamén semanalmente, instrucións precisas sobre os 
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traballos ou evidencias de traballo que o alumnado deberá 

incorporar ao seu portafolio dixital.

Manteranse abertas as canles de comunicación co alumnado a 

través das menxases de Agueiro, do correo electrónico, foro de 

grupo e videoconferencia coa finalidade de dar resposta ás súas 

dúbidas e comentarios e para favorecer un seguimento o máis 

personalizado posible das súas evolucións e compartilas co 

grupo.

Materiais e recursos

Publicarase a documentación (páxinas web, vídeos, titoriais, 

recursos interactivos e outros documentos) a presentación das 

propostas de traballo guiadas e o plan de traballo semanal para o

proxecto nun espazo virtual no portafolio dixital Agueiro e 

continuarán empregándose a aula virtual e blog de materia para 

outras actividades.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Informarase a través das canles de comunicación habitual, plataforma 
Agueiro, videoconferencia e titoría.

Publicidade Publicación na páxina web do centro, no apartado do departamento de
Tecnoloxía.
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