
Programación didáctica curso 2022-2023

Departamento didáctico de

Tecnoloxía

        IES Plurilingüe Castro da Uz

             As Pontes de García Rodríguez (A Coruña)

        

1



Índice

1. INTRODUCIÓN....................................................................................................................................... 4

2. REFERENCIAS NORMATIVAS..............................................................................................................5

3. CONTEXTO............................................................................................................................................. 6

3.1. CONTEXTO DO CENTRO................................................................................................................6

3.2 RECURSOS MATERIAIS.................................................................................................................. 6

3.3 CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO.............................................................................................7

3.4 MEMBROS DO DEPARTAMENTO...................................................................................................7

4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.....................................8

5. OBXECTIVOS....................................................................................................................................... 10

5.1 OBXECTIVOS PARA TECNOLOXÍA NO CURSO DE 2º ESO.......................................................11

5.2 OBXECTIVOS PARA TECNOLOXÍA NO CURSO DE 4º ESO.......................................................12

6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN......................15

6.1 -SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN TECNOLOXÍA 2ºESO...............................................15

6.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN TECNOLOXIA 4ºESO................................................17

7. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR..............19

7.1 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 2ºESO 1ªAval....................................20

7.2 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 2ºESO 2ªAval....................................21

7.3. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 2ºESO 3ªAval...................................22

7.4. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 4ºESO 1ªAval...................................23

7.5 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 4ºESO 2ªAval....................................24

7.6 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 4ºESO 3ªAval....................................25

8. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS...................................................................................................26

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS...........................................................................................29

10. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO............30

1.ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS 
MATERIAS PENDENTES.....................................................................................................................33

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.......................................34

13. OUTRAS AVALIACIÓNS.................................................................................................................... 35

13.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE...................................35

2



13.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA......................................................................36

13.2.1. MECANISMO DE REVISIÓN...............................................................................................36

13.2.2 MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA........36

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE......................................................................................38

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES........................................................42

16. CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS................................................................................42

3



1. INTRODUCIÓN

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, proporcionando un conxunto

de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas.

Neste  sentido,  a  tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade de analizar  e  redeseñar  a

relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación

e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia

educativa.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos  conxúganse,  ademais  da  innovación,

elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para

formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da  tecnoloxía

proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a  necesidade  de

construír unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que

acontece arredor dela. A tecnoloxía, é unha materia eminentemente interdisciplinar e ademais,

facilita  o  desenvolvemento  dunha  serie  de  habilidades  intelectuais  imprescindibles  para  o

desenvolvemento  persoal  e  intelectual  (a  capacidade  de  comunicación,  de  razoamento,  de

organización e planificación,  de traballo en grupo, etc.),  así  como a transición desde a vida

escolar á vida laboral (e, por suposto, para os/as alumnos/as que no futuro vaian cursar ciclos

formativos de grao medio). 

A tecnoloxía xorde, así, como resultado da interacción entre ciencia (coñecemento) e técnica

(aplicación)  e  busca  dar  solución,  como  indicamos  anteriormente,  aos  problemas  e  ás

necesidades individuais e colectivas mediante a construción de obxectos e sistemas técnicos

que requirirán o emprego combinado de diversos recursos. 

Para conseguir o equilibrio do binomio coñecemento / aplicación, a proposta didáctica na materia

de  Tecnoloxías debe  basear  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  nun  soporte  conceptual

(principios científicos e técnicos) para que, posteriormente, o/a alumno/a desenvolva as accións

de análise e proxecto, é dicir, para que integre o saber e o saber facer (sen esquecer o saber

ser, é dicir, os valores éticos persoais e sociais que sempre deben considerarse neste campo). 

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao

longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria. O bloque de "Proceso de resolución

de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as

necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que

os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu

desenvolvemento. No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e

producir documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de
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manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar

de  simples  a  complexos,  ao  tempo  que  se  introducen  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as

características,  as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de

traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo cooperativo

e cos hábitos de seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas

que  soporta  unha  estrutura,  os  esforzos  aos  que  están  sometidos  os  elementos  que  a

configuran, e o funcionamento dos operadores básicos para a transmisión e a transformación do

movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os

dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía máis utilizada nas máquinas e nos

sistemas de control. Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é

necesario  para  aprender  a  utilizar  eficientemente  as  ferramentas  dixitais,  dominio  que debe

facilitar  as  aprendizaxes  recollidas  nos  bloques  anteriores.  Nesta  etapa  trátase  de  usar  os

equipamentos informáticos de xeito seguro para deseñar,  elaborar e comunicar os proxectos

técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación adecuada no uso

das ferramentas de procura, intercambio e publicación de información. 

No  conxunto  dos  bloques  desta  materia,  en  resumo,  intégranse  coñecementos  de  carácter

matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras

materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

• 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.

• Orde do 15 de  xullo  de  2015 pola  que se  establece a  relación  de  materias  de libre

configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación

secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

• Orde  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 o bacharelato.
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• 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.

• ORDEN do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso

2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidad Autónoma de

Galicia. 

• ORDEN do 27 de decembro de 2022 de modificación da Orden de 20 de maio de 2022

pola que se aproba o calendario  escolar  para o curso 2022/23 nos centros  docentes

sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. CONTEXTO

3.1. CONTEXTO DO CENTRO

Esta programación desenvólvese no IES Castro da Uz, un centro de ensino secundario situado

no concello de As Pontes, unha vila de interior da comarca de Ferrolterra. 

Neste centro impártense tanto Educación Secundaria Obrigatoria, coma Educación Secundaria

para Adultos e Ciclos de Formación Profesional e Formación Profesional Básica.

O alumnado procede na súa maioría do centro da vila. É un alumnado sen problemas sociais

destacados (abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso escolar)

e sen  problemas graves de conduta. Na súa maioría teñen acceso a ordenador e internet no

domicilio. Terase en conta aqueles que non o teñen á hora de programar traballos para a casa e

utilizar a AulaVirtual do centro. 

Gran  parte  dos  alumnos/as  acceden  ao  centro  gracias  ao  transporte  escolar  dispoñible.  O

departamento vai ter en conta todos estes factores á hora de desenvolver as programacións

respectivas dos diferentes niveis.

3.2 RECURSOS MATERIAIS

Este centro dispón dunha aula taller equipada co material necesario: mesas metálicas de traballo

en  grupo,  mesas  para  prácticas  eléctricas,  ferramentas,material  funxible,  material  para  a

realización dos proxectos... Conta, ademais, cun ordenador e canón videoproxector que permitirá

o emprego de presentacións,  vídeos,  programas simuladores e  demais  materiais  que sexan

necesarios para o apoio á explicación da profesora. Este curso as sesións de realización de
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proxectos no taller no 1º e 2º curso da ESO levaranse a cabo en grupos de 15 alumnos/as,

desdobrándose  os  grupos  para  garantir  que  o  traballo  se  leva  a  cabo  nas  condicións  de

seguridade necesaria.

No centro tamén hai dispoñible para a área un aula de informática con 18 ordenadores. Esta aula

dispón tamén de canón videoproxector. Esta aula será utilizada para levar a cabo as diferentes

actividades  de  busca  de  información  programadas  e  para  o  uso  de  diferentes  programas

informáticos como programas de deseño asistido por ordenador, simuladores de circuítos, etc.

para  a  materia  de  Tecnoloxía  en  4º  de  ESO.  O  alumnado  de  2º  de  ESO  empregará  os

ordenadores  do  programa  de  Edixgal  para  o  desenvolvemento  das  unidades  didácticas  e

actividades que se precise o uso do computador.

Existe  tamén  unha  biblioteca  dispoñible  para  os  alumnos/as  con  todo  tipo  de  material  de

consulta.

3.3 CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO

O IES Castro da Uz é un centro no que o alumnado non ten problemas graves de conduta. Sen

embargo,  haberá  que  atender  e  corrixir  calquera  tipo  de  actitude  contraria  ás  normas  de

convivencia  e  ás  normas  de  seguridade  e  hixiene,  tendo  en  conta  especialmente  as

características deste área na que é habitual o manexo de ferramentas e máquinas-ferramenta

por parte do alumnado. Insistirase constantemente na prevención de riscos no lugar de traballo e

na formación do noso alumnado na valoración da seguridade no traballo, tal e como se establece

no currículo da área de Tecnoloxía.

No curso académico 2022-2023 o número de alumnos/as e sesións semanais para os cursos 2º

e 4º da ESO é o seguinte:

• Tecnoloxía 2º ESO: 30 alumnos/as que reciben 3 sesións semanais de 50 minutos.

• Tecnoloxía 4º ESO: 15 alumnos/as que reciben 3 sesións semanais de 50 minutos.

3.4 MEMBROS DO DEPARTAMENTO

O departamento está constituído por un membro que exerce a función de xefa de departamento:

Dna Rebeca Gómez Llanos.  A profesora  imparte  tamén as  materias  de  Educación Plástica

Visual e Audiovisual nos cursos de 1º e 4º da ESO e a materia de Reciclaxe Artístico en 2º da

ESO.

A pesar de que a maioría das materias do departamento teñen que darse por lei en castelán

procuraremos que o alumnado coñeza tamén o vocabulario técnico en galego.

É importante resaltar que as temporizacións dadas na programación pódense cambiar sempre

que sexa por causas obxectivas e atendendo a unha mellor impartición da materia.
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4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Dende a área de Tecnoloxía contribuiremos ao seu desenvolvemento da seguinte maneira.

CCL  - A  contribución  á  competencia  en  comunicación  lingüística  realízase  a  través  da

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado nos procesos de busca, 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.

CMCCT - Contribuimos á adquisición da competencia en ciencia e tecnoloxía principalmente

mediante  o  coñecemento  e  comprensión  de  obxectos,  procesos,  sistemas  e  ámbitos

tecnolóxicos, e a través do desenvolvemento de destrezas técnicas e habilidades para manipular

obxectos con precisión e seguridade. A interacción cun ámbito 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, avaliando

o desenvolvemento do proceso e os seus resultados. Ademais a análise de obxectos e sistemas

técnicos dende 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. A

aplicación de ferramentas matemáticas na realización de cálculos, representación gráfica,uso de

escalas e medición de magnitudes contribúe a configurar a competencia matemática.

CD - Unha parte dos contidos da materia están dedicados ao progreso na competencia dixital. O

aprendizaxe irá asociado á localización, tratamento, elaboración, intercambio, almacenamento e

presentación de información, ao uso das tecnoloxías da información e a comunicación como

ferramenta  de  simulación  de  procesos  tecnolóxicos  e  a  axeitada  utilización  de  linguaxes

específicas como o icónico ou o gráfico.

CAA - A adquisición da competencia de aprender a aprender faise a través do desenvolvemento

de  estratexias  de  resolución  de  problemas  tecnolóxicos  mediante  a  obtención,  análise  e

selección de información útil  para abordar un proxecto. A resolución dun problema de forma
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autónoma e creativa, a avaliación reflexiva de diferentes alternativas, a planificación do traballo e

a  avaliación  dos  resultados  proporcionan  habilidades  e  estratexias  cognitivas  e  promoven

actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe.

CSC  - A  actividade  tecnolóxica  caracterizase  polo  traballo  colectivo  que  permite  o

desenvolvemento  de  habilidades  relevantes  de  interacción  social:  expresar  e  discutir

axeitadamente ideas e razoamentos,escoitar aos demais, abordar dificultades, xestionar conflitos

e tomar decisións, practicando o dialogo e a negociación e adoptando actitudes de respecto e

tolerancia. A materia de Tecnoloxía contribúe ao coñecemento da organización e funcionamento

das sociedades dende a análise do desenvolvemento tecnolóxico destas e a súa influencia nos

cambios económicos e sociais, que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade.

CSIEE - A forma de desenvolver a habilidade de transformar as ideas en obxectos e sistemas

técnicos mediante o método de resolución de proxectos favorece a iniciativa persoal e o espírito

emprendedor. A análise das etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico dende a

súa orixe ata a súa comercialización, describindo cada unha delas e propoñendo melloras tanto

dende  o  punto  de  vista  da  súa  utilidade  coma  do  seu  posible  impacto  social  fomenta  a

creatividade, a innovación e a asunción de riscos así como a destreza para planificar e xestionar

os proxectos.

CCEC - O deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos no desenvolvemento da resolución de

necesidades sociais 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.

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave tamén

pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal

e como se recolle na táboa do apartado 7 desta programación.
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5. OBXECTIVOS

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver

nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

1

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre
as persoas e os grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando os dereitos humanos e a
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

2
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 ecomo
medio de desenvolvemento persoal.

3

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.

4
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

5
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

6
f)  Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estrutura  en
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos
campos do coñecemento e da experiencia.

7
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.

8
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e
na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e
no estudo da literatura.

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

10

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes
que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

11

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer
e  valorar  a  dimensión  humana  da  sexualidade  en  toda  a  súa  diversidade.  Valorar
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

12
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación.

13

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e
artístico  de  Galicia,  participar  na  súa  conservación  e  na  súa  mellora,  e  respectar  a
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

14

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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5.1 OBXECTIVOS PARA TECNOLOXÍA NO CURSO DE 2º ESO

• Analizar obxectos e sistemas técnicos para comprender o seu funcionamento, coñecer os

seus elementos e as funcións que realizan. 

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

tecnolóxicos  traballando  de  forma  ordenada  e  metódica  para  estudiar  o  problema,

recompilar  e  seleccionar  información  procedente  de  distintas  fontes,  elaborar  a

documentación pertinente, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas

que resolvan o problema e avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista. 

• Actuar de xeito dialogante, flexible,  responsable e voluntario no traballo en equipo, na

procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas

con actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade. 

• Empregar  as  destrezas  e  os  coñecementos  necesarios  para  a  análise,  intervención,

deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e

sistemas. 

• Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e

alcance  utilizando  os  medios  tecnolóxicos,  os  recursos  gráficos,  a  simboloxía  e  o

vocabulario axeitados. 

• Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese

e  curiosidade  cara  á  actividade  tecnolóxica,  analizando  e  valorando  criticamente  a

investigación  e  o  desenvolvemento  tecnolóxico  e  a  súa  influencia  na  sociedade,  no

ambiente, na saúde e na calidade de vida das persoas. 

• Manexar  con  soltura  aplicacións  informáticas  para  buscar,  almacenar,  organizar,

manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empreñar de forma

habitual as redes de comunicación na propia formación, na busca de emprego e para

acceder a servizos electrónicos administrativos ou comerciais. 

• Interesarse  polos  avances  tecnolóxicos  valorando  criticamente  a  súa  contribución  á

mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá. 
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5.2 OBXECTIVOS PARA TECNOLOXÍA NO CURSO DE 4º ESO

• Comprender  a  función  da  tecnoloxía  e  a  súa  importancia  no  desenvolvemento  da

civilización. 

• Resolver  problemas sinxelos  respectando as  fases do proxecto tecnolóxico a partir  da

identificación de necesidades no entorno dos alumnos. 

• Entender  a  relación  entre  o  proceso  tecnolóxico  desenvolvido  na  aula  e  a  realidade

empresarial produtiva. 

• Analizar  un  obxecto  tecnolóxico  de  modo  ordenado,  atendendo  aos  seus  factores

anatómicos, funcionais, tecnolóxicos e socioeconómicos 

• Desenrolar  interese  e  curiosidade  pola  actividade  tecnolóxica,  xerando  iniciativas  de

investigación así coma o búsquea e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas. 

• Analizar  e  valorar  criticamente  a  influencia  do  desenrolo  tecnolóxico  na  mellora  das

condicións e calidade de vida das persoas en diferentes épocas históricas.

• Manexar  ferramentas  e  aplicacións  informáticas  que  permitan  buscar,  almacenar,

organizar, manipular, recuperar e presentar información. 

• Asumir  de  forma  crítica  e  activa  o  avance  e  a  aparición  de  novas  tecnoloxías,

incorporándoas ao quefacer cotiá. 

• Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico na sociedade. 

• Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de textos,

follas de cálculo e programas de debuxo vectorial e de presentacións. 

• Coñecer os servizos que ofrece internet e as características de cada un deles como medio

de transmitir a información. 

• Actuar de forma dialogante, flexible e responsable, na busca de solucións, na toma de

decisións  e  na  execución  das  tarefas  encomendadas  con  actitude  de  respecto,

cooperación, tolerancia e solidariedade. 
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• Analizar sistemas de controis sinxelos para comprender o seu funcionamento, coñecer os

seus elementos e as funcións que empregan, aprender a mellor forma de empregalos e

controlalos e entender as razóns que condicionan o seu deseño e construción. 

• Coñecer as partes das que consta un sistema de control e representalo por medio dun

diagrama de bloques. 

• Coñecer  os  compoñentes  electrónicos  básicos:  resistencias  variables,  condensadores,

diodos,  transistores  e  circuítos  integrados,  así  coma  a  simboloxía  empregada  na  súa

representación. 

• Coñecer as principais aplicacións nos circuítos de control dos compoñentes empregados. 

• Deseñar e montar circuítos electrónicos sinxelos. 

• Comprender os principios de funcionamento da electrónica dixital. 

• Representar graficamente circuítos electrónicos empregando a simboloxía normalizada. 

• Abordar con autonomía e creatividade problemas tecnolóxicos sinxelos, traballando de

forma ordeada e metódica. 

• Analizar  os  sensores  empregados  habitualmente  polos  robots  para  a  percepción  do

entorno, describindo a función que cumpren. 

• Identificar os sistemas de control con realimentación dun robot. 

• Desenrolar  habilidades para  manipular  con precisión ferramentas,  obxectos e sistemas

robotizados. 

• Deseñar,  programar  e  montar  un  robot  sinxelo  empregando  sistemas  informáticos,

mecánicos e eléctricos. 

• Mostrar interés e curiosidade polo mundo da robótica, xerando iniciativas de investigación.

• Comprender  o  funcionamento  básico  dos  sistemas  de  comunicación  inalámbrica,

características e prestacións. 

• Comunicarse empregando as novas tecnoloxías. 

• Empregar as novas tecnoloxías da comunicación de forma responsable. 

• Analizar e valorar a influencia do desenrolo tecnolóxico na sociedade.

13



• Coñecer as principais instalacións da unha vivenda e a súa normativa e simboloxía básica

• Coñecer os principais elementos da arquitectura bioclimática.

• Analizar as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática

• Manexar con soltura a principal simboloxía de circuítos hidráulicos e pneumáticos

• Coñecer os principios físicos que rixen as tecnoloxías hidráulica e pneumática
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6. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE. TEMPORALIZACIÓN

6.1 -SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN TECNOLOXÍA 2ºESO

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema /
U.D.

EA                          Estándar de Aprendizaxe Mes Sesións

1ª

Proba inicial Set 1

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

Set. 3

2

2

TEB2.1.1

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

10

TEB2.2.1
Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos. 2

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

4

Exame 1Nov

3 e 4

TEB3.1.1
Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando 
software específico de apoio. 

Nov/Dec

3
TEB3.1.2

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

TEB3.2.1 Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións
básicas de conformación dos materiais de uso técnico. 7

TEB3.2.2
Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás 
normas de seguridade e saúde. 3

Exame Dec 1
Total 37

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema / 
U.D.

Bloque                            Estándar de Aprendizaxe Mes Sesió ns

2ª

5

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

Ene/Feb

5

TEB4.1.2
 Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos 
que configuran a estrutura. 5

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

Ene a Xuño

10

TEB1.2.2 Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 3

TEB1.2.3 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 1

Exame Feb 1

6

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

marzo

2

TEB4.2.2 Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas 
e as engrenaxes. 2

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

Marzo
5

TEB4.2.4
Simula mediante software específico e mediante simboloxía 
normalizada sistemas mecánicos 1

TEB4.2.5
Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función 
determinada. 

Marzo 2
Exame Marzo 1

Total 38
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Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema /
U.D.

Bloque                            Estándar de Aprendizaxe Mes Sesións

3ª

7
TEB4.3.1

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

Abril/Maio 11
TEB4.3.2

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

8

TEB5.1.1  Identifica as partes dun computador. 

Maio/Xuño

4

TEB5.2.1 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas 
tecnoloxías da información e da comunicación 

10TEB5.2.2 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos 
electrónicos 

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

TEB5.3.1 Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno 
de programación gráfico 3
Proba exame Abril/Maio       2
Proba exame recuperación Xuño (global) xuño       1

Total      31

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
Durante  o  curso  académico  2022-2023  se  impartirán  as  seguintes  unidades  didácticas  en

Tecnoloxía en 2º ESO.

 DE  UD1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS

UD2. EXPRESIÓN GRÁFICA

UD3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO: A MADEIRA

UD4: MATERIAIS DE USO TÉCNICO: OS METAIS

UD5: ESTRUTURAS

UD6: MECANISMOS DE TRANSMISIÓN E TRANSFORMACIÓN DO MOVEMENTO

UD7: ELECTRICIDADE

UD8: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
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6.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN TECNOLOXIA 4ºESO

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema /
U.D.

Bloque                              Estándar de Aprendizaxe Mes Sesións

1ª

Proba inicial Sept 1

1

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

Sept/Oct

4

TEB3.1.2 Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transisto 5

TEB3.2.1 Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos 
básicos, utilizando simboloxía axeitada. 5

TEB3.3.1
Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados 
previamente. 4

Exame Oct 1

2

TEB3.4.1 Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole 

Oct/Nov

2

TEB3.4.2 Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 5

TEB3.5.1 Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 4

Exame Nov 1

3

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

Nov/Dic

2

TEB6.2.1 Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa 
función histórica e a evolución tecnolóxica 2

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. 

2

TEB6.3.2 Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada 
período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital 2

total     40

Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema /
U.D.

Bloque                               Estándar de Aprendizaxe Mes Sesións

2ª

4

TEB2.1.1 Instalacións características: eléctrica, de auga sanitaria e de saneamento. 

Xan/Feb

7

TEB2.1.2 Outras instalacións: calefacción, gas, aire acondicionado e domótica. 4

TEB2.2.1 Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 12

TEB2.2.2 Deseña con axuda de software unha instalacións para unha vivenda tipo con 
criterios de eficiencia enerxética. 2

Exame Feb 1

5

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

Marzo/Abril

1

TEB5.2.1 Identifica e describe as características e o funcionamento deste tipo de 
sistemas. 2

TEB5.3.1 Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que 
resolvan un problema tecnolóxico. 3

TEB5.4.1 Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con 
compoñentes reais ou mediante simulación. 4

Exame Marzo 1
total 37
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Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Temporalización

Tema /
U.D.

Bloque                                          Contidos Mes Sesións

3ª

6

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

Abril

7

TEB1.1.2
Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos 
dixitais.       2

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.      1

TEB1.2.2 Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco.       6

TEB1.3.1
Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver problemas, 
utilizando unha linguaxe de programación      2

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

7

Exame Abril       1

TEB4.1.1 Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 

Maio/Xuño

      3

TEB4.1.2 Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado       1

TEB4.2.1 Representa e monta automatismos sinxelos 

      1
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. 
Exame Maio 1
Exame recuperación xuño (global) Xuño 1

total      28

(*)  contidos asociados traballados durante todo o curso

Durante o curso académico 2022-2023 se impartirán as seguintes unidades didácticas en 

Tecnoloxía en 4º ESO.

UD1: A TECNOLOXÍA NA HISTORIA

UD2: ELECTRÓNICA ANALÓXICA

UD3: ELECTRÓNICA DIXITAL

UD4: INSTALACIÓNS NAS VIVENDAS

UD5: PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

UD6: TECNOLOXÍA NAS COMUNICACIÓNS

UD7: CONTROL E ROBÓTICA
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7. RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES. CONCRECIÓN PARA CADA 
ESTÁNDAR

Nas seguintes táboas se relacionan os contidos, os criterios de avaliación e os estándares de

aprendizaxe  avaliables  así  como as  competencias  clave e  os  indicadores  de  logro  para  as

diferentes materias que constitúen o departamento. Así mesmo establécese o grao mínimo de

consecución para superar cada estándar de aprendizaxe e os instrumentos e procedementos de

avaliación empregados.
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7.1 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 2ºESO 1ªAval.

UD
Identif.

contidos
Identif. 
criterios

Identific 
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe  Grao mínimo
consecución

EA

Instrumentos(*) Procedementos
Indicadores de Logro para cada

EAPO R/
DC

PR/
M T/L PF Análise

produccións
Observación
sistemática 

1

B1.1

B1.1 TEB1.1.1
CCL,CMCCT  
CD,CAA ,CSC  
CSIEE ,CCEC 

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

  30% X X X X X

-Diferencia  e  explica correctamente
as fases do proceso tecnolóxico.
-  Coñece  e  deseña  obxectos
tecnolóxicos  que respondan a unha
necesidade.

B1.2

2

B2.1 B2.1 TEB2.1.1 CMCCT , CAA 

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

30% X X X X X

- Identifica as principais vistas dunha
peza ou sistema técnico.
-  Debuxa  correctamente  as  vistas
dunha  peza  seguindo  criterios
normalizados.
-Coñece  as  principais  normas  de
acotación e as aplica correctamente
na acotación de vistas e obxectos.
- Emprega correctamente escalas na
representación  de  obxectos  e
sistemas técnicos.

B2.2 B2.2 TEB2.2.1 CMCCT , CAA 
Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de
información de produtos tecnolóxicos. 30% X X X X X

-  Interpreta  e  debuxa  bocetos  e
croquis  de  obxectos  e  produtos
tecnolóxicos.

B2.3 B2.3 TEB2.3.1
CCL , CMCCT  
CD , CAA 

Produce  os  documentos  relacionados  cun  prototipo  sinxelo
empregando software específico de apoio. 50% X X X X X

-Realiza  a  memoria  dun  proxecto
empregando  software especifico de
apoio.

3

B3.1

B3.1

TEB3.1.1 CCL,  CMCCT 
Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso
técnico. 30% X X X X X

-Describe  as  características  dos
principais materiais de uso técnico.
- Coñece as principais propiedades
dos  materiais  de  uso  técnico  e  as
relaciona coas súas aplicacións.
-  Describe  as  características
principais  da  madeira  e  os  seus
derivados.
- Coñece as principais propiedades
da madeira e as súas aplicacións.
-  Describe  as  características
principais dos metais 
-  Coñece as principais propiedades
do metais e as súas aplicacións

B3.2 TEB3.1.2 CMCCT , CAA Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos
técnicos cotiás 30% X X X X X

- Relaciona obxectos técnicos cotiás
co  material  do  que  están
constituídos.

B3.3

B3.2

TEB3.2.1. CMCCT , CAA  
CSC 

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

50% X X X X X X

-  Recoñece  as  principais
ferramentas do taller.
-  Coñece a utilidade das principais
ferramentas do taller.
-  Manipula  con  seguridade  as
principais  ferramentas  do  taller  en
operacións básicas.

B3.4 TEB3.2.2
CMCCT , CAA  
CSC , CSIEE 

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

30% X X X X

-  Coñece  e  aplica  as  principais
normas de seguridade e hixiene no
taller.
-  Realiza  unha  planificación  do
traballo  no  taller  seguindo   as
normas de seguridade  e hixiene.
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7.2 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES  TECNOLOXÍA 2ºESO 2ªAval.

                                                                                 

UD Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo
consec. EA

Instrumentos(*) Procedementos

Indicadores de Logro para cadaEAPO R/
DC

PR/
M T/L PF Análise

produccións
Observación
sistemática 

5

B4.1

B4.1

TEB 4.1.1
CCL, CMCCT , 
CD 

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

30% X X X X X

-  Explica  as  principais  características
das estruturas.
-Coñece  os  principais  elementos  dos
que está constituída unha estrutura.
-  Diferencia  os  principais  tipos  de
estruturas.

B4.2 TEB 4.1.2 CMCCT , CAA 
Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos
elementos que configuran a estrutura 30% X X X X X

- Diferencia os principais esforzos aos
que está sometida unha estrutura.

B1.3

B1.2

 TEB 1.2.1CCL , CMCCT , 
CD CAA 

Elabora a  documentación necesaria  para  a  planificación  da
construción do prototipo. 30% X X X X   X

- Realiza un documento onde reflicte a
planificación  da  construción  do
prototipo.

B1.4 TEB  1.2.2 CMCCT , CAA  
CSIEE 

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

50% X X          X     X                

- Constrúe un prototipo que dá solución
a  un  problema  técnico  seguindo  os
pasos do método de proxectos.

B1.5  TEB 1.2.3 CAA , CSC , 
CSIEE 

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso 50% X X X

-  Traballa  en  equipo  respectando  as
normas de convivencia da aula/taller e
cunha  actitude  de  respecto  cara  aos
seus compañeiros e o profesor. 

6

B4.3

B4.2

 TEB 4.2.1 CCL , CMCCT Describe,  mediante  información  escrita  e  gráfica,  como
transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos. 30% X X X X X

-  Describe  graficamente  e  por  escrito
os  procesos  de  transmisión  e
transformación  do  movemento  en
mecanismos cotiás.
-  Identifica  e  diferencia  os  principais
tipos de mecanismos.

10% X X X X X
- Calcula correctamente a relación de
transmisión en poleas e engranaxes. TEB 4.2.2CMCCT Calcula  a  relación  de  transmisión  de  elementos  mecánicos

como as poleas e as engrenaxes. 

B4.4 30% X X X X X

-  Explica  as  principais  funcións  dos
mecanismos  en  máquinas  e  sistemas
técnicos.

 TEB 4.2.3CCL , CMCCT 
Explica a función dos elementos que configuran unha máquina
ou un sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico. 

Simula   sistemas  mecánicos
empregando simboloxía normalizada e
software específico.

 TEB4.2.4  CMCCT , CD 
Simula  mediante software específico e mediante simboloxía
normalizada sistemas mecánicos 

30% X X X

B4.5
30% X X X X

- Deseña sistemas mecánicos que den
resposta a un problema técnico.
-Monta sistemas mecánicos

 TEB4.2.5
 CMCCT , CAA  
CSIEE 

Deseña  e  monta  sistemas  mecánicos  que  cumpran  unha
función determinada. 
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7.3. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 2ºESO 3ªAval.

UD Identif.
contidos

Identif.
criterios

Identific
Estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo

consec.

Instrumentos(*) Procedementos
Indicadores de Logro para cada

EAPO R/
DC

PR/
M T/L PF Análise

produccións
Observación
sistemática 

7 B4.6 B4.3

 TEB 4.3.1
.

CMCCT , CAA , 
CSIEE 

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

50% X X X X

- Coñece os principais compoñentes
dun circuíto eléctrico.

-  Coñece  os  principais  tipos  de
circuítos eléctricos.

-  Emprega  a  Ley  de  Ohm  para  o
cálculo  das  principais  magnitudes
eléctricas necesarias no deseño de
circuítos eléctricos.

-Deseña circuítos eléctricos básicos
empregando a simboloxía axeitada.

-  Monta  circuítos  eléctricos
utilizando  os  compoñentes
eléctricos necesarios.

 TEB 4.3.2 CMCCT, CD  
CAA , CSIEE 

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

30% X X X X
- Deseña circuítos eléctricos básicos
empregando software específico.

8

B5.1 B5.1  TEB 5.1.1 CMCCT, CD Identifica as partes dun computador. 30% X X X X
- Identifica as partes dun ordenador
e explica a súa función.

B5.2 B5.2

  TEB5.2.1 CMCCT,CD Manexa programas e software básicos. 50% X X X X

- Manexa con soltura programas e
software básicos.
-  Emprega  axeitadamente  os
recursos  dixitais  do  centro  para  a
consulta  de  documentación  e
entrega de tarefas.

 TEB 5.2.2 CMCCT, CD
Utiliza  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e
dispositivos electrónicos. 50% X X X

-  Utiliza  de  maneira  adecuada  os
equipos  e  material  informático  do
centro.

 TEB 5.2.3
CCL CMCCT, 
CD, CAA, CSIEE

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

30% X X X X X

-  Emprega  axeitadamente  software
básico  para  a  realización  de
traballos e a realización da memoria
técnica do proxecto.

B5.3 B5.3 TEB 5.3.1
CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE, 
CCEC

Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante
un contorno de programación gráfico. 30% X X X X

-  Emprega  axeitadamente
programas  como  Scratch  para  o
deseño de aplicacións nun entorno
de programación gráfico.
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7.4. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES  TECNOLOXÍA 4ºESO 1ªAval.

UD
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DC
PR/
M T/L PF Análise

produccións
Observación
sistemática 

1

B3.1

B3.1

TEB3.1.1 CCL, CMCCT 
Describe o  funcionamento dun circuíto  electrónico formado
por compoñentes elementais. 30% X X X X X

-  Describe  axeitadamente  o
funcionamento  de  circuítos
electrónicos  con  compoñentes
electrónicos elementais.

B3.2

TEB3.1.2 CCL, CMCCT 
Explica  as  características  e  as  funcións  de  compoñentes
básicos: resistor, condensador, díodo e transistor. 30% X X X X X

- Identifica compoñentes electrónicos
básicos  e  explica  axeitadamente  a
súa función nun circuíto.
-  Coñece  a  simboloxía  de
compoñentes electrónicos básicos.

B3.3

X X X X
-  Deseña  correctamente  circuítos
analóxicos  básicos  empregando
simuladores.

B3.4 B3.2
TEB3.2.1

CD, CM
CMCCT
CAA
CSIEE

Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos
analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada.      30%

B3.5 B3.3
TEB3.3.1 CMCCT 

Realiza  a  montaxe  de  circuítos  electrónicos  básicos
deseñados previamente. 

50% X X X X X

-  Monta  axeitadamente  circuítos
electrónicos  empregando
compoñentes básicos e  comproba o
seu funcionamento.

2

B3.6

B3.4

TEB3.4.1 CMCCT Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. 10% X X X X X

-Emprega correctamente a álxebra de
Boole  na  resolución  de  operacións
lóxicas

B3.7 TEB3.4.2 CMCCT, CSIEE  CAA Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 30% X X X X X
- Crea funcións lóxicas relacionadas
con procesos técnicos habituais.

B3.8 B3.5 TEB3.5.1
CMCCT ,CSIEE 
CAA 

Resolve  mediante  portas  lóxicas  problemas  tecnolóxicos
sinxelos. 30%

- Identifica as principais portas lóxicas
e as relaciona coa operación lóxica á
que están asociadas.
-  Deseña  correctamente  circuítos
electrónicos que resolvan problemas
tecnolóxicos,  empregando  as
principais portas lóxicas.

3

B6.1 B6.1 TEB6.1.1
CMCCT , CAA 
 CCEC ,CSC 

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

50% X X X X

-  Explica  os  cambios  tecnolóxicos
máis  importantes  da  historia  da
humanidade.

B6.2 B6.2 TEB6.2.1
CMCCT ,CAA , CSC  
CCEC 

Analiza  obxectos  técnicos  e  a  súa  relación  co  contorno,
interpretando  a  súa  función  histórica  e  a  evolución
tecnolóxica 

50% X X X X
-  Explica  a  función  histórica  de
obxectos  tecnolóxicos  e  a  súa
evolución ao longo da historia.

B6.3

B6.3

TEB6.3.1

CCL, 
CMCCT  
CSC , 
CCEC 

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

    50% X X X X

-  Asocia  os  principais  cambios
tecnolóxicos  co  período  histórico  no
que se produciron e os relaciona cos
acontecementos  históricos
producidos nese momento.

B6.4 TEB6.3.2

CCL 
CMCCT , 
CD , CAA , 
CSC , 
CCEC 

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

     50% X X X X

- Relaciona os cambios tecnolóxicos
coas  modificacións  económicas  e
sociais  de  cada  período  histórico,
apoiándose en documentación escrita
e dixital para a busca de información.
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7.5 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 4ºESO 2ªAval.

UD
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produccións
Observación
sistemática 

4

B2.1

B2.1

TEB2.1.1
CMCCT
CAA

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 30% X X X X X
- Identifica as diferentes instalacións
típicas dunha vivenda.  

B2.2 TEB2.1.2
CCL, 
CMCCT

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha
vivenda. 30% X X X X X

-  Explica  a  principal  función  dos
compoñentes  principais  das
instalacións dunha vivenda.

B2.3

B2.2

TEB2.2.1
CMCCT
CAA

Interpreta  e  manexa  simboloxía  de  instalacións  eléctricas,
calefacción,  subministración  de  auga  e  saneamento,  aire
acondicionado e gas. 

30% X X X X X

-  Identifica  os  compoñentes
principais  das  instalacións  típicas
dunha  vivenda  a  través  da  súa
simboloxía.
-Debuxa  planos  das  instalacións
típicas  dunha  vivenda  utilizando
simboloxía axeitada.

B2.4  TEB2.2.2
CMCC, CD, CSC,
CSIEE

Deseña con axuda de software unha instalacións para        unha
vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética. 30% X X X X

- Deseña  instalacións típicas dunha
vivenda  utilizando  simboloxía
axeitada  axudándose  de  software
específico.

5

B5.1
B5.1 TEB5.1.1

CCL, 
CMCCT

Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica
e pneumática. 30% X X X X X

-  Explica  as  principais  aplicacións
das  tecnoloxías  hidráulica  e
pneumática. B5.2

B5.3
B5.2 TEB5.2.1

CCL, 
CMCCT

Identifica e describe as características e o funcionamento deste
tipo de sistemas. 30% X X X X X

-  Describe  as  principais
características  dos  sistemas
hidráulicos y pneumáticos.

B5.4 B5.3 TEB5.3.1
CMCCT
CAA, 
CSIEE

Emprega  a  simboloxía  e  a  nomenclatura  para  representar
circuítos que resolvan un problema tecnolóxico 30% X X X X X

-  Representa  axeitadamente
circuítos pneumáticos que resolven
un  problema  tecnolóxico
empregando a simboloxía axeitada.

B5.5
B5.4 TEB5.4.1

CMCCT, CD , 
CAA, CSIEE

Realiza  montaxes  de  circuítos  sinxelos  pneumáticos  ou
hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación. 30% X X X X

-  Monta  circuítos  neumáticos
axudándose de software específico
e  comproba  o  se  funcionamento
correcto mediante simulación.B5.6
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7.6 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES TECNOLOXÍA 4ºESO 3ªAval.

UD
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Identif. 
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clave

Estándares de aprendizaxe
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consec.
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 Indicadores de Logro para cada

EAAnálise
produccións

Observación
sistemática PO R/

DC
PR/
M T/L PF

6

B1.1

B1.1

TEB1.1.1
CCL, 
CMCCT
CD 

Describe  os  elementos  e  os  sistemas  fundamentais  que  se
utilizan na comunicación con fíos e sen eles. 30% X X X X X

-Describe  os  compoñentes  e
sistemas  que  se  empregan  nas
comunicacións  alámbrica  e
inalámbrica.
-  Explica  como  se  produce  a
comunicación entre dispositivos con
fíos e sen eles.

B1.2
TEB1.1.2

CCL, 
CMCCT
CD 

Describe  as  formas  de  conexión  na  comunicación  entre
dispositivos dixitais. 30% X X X X X

- Explica as formas de conexión na
comunicación  entre  dispositivos
dixitais.

B1.3 B1.2

TEB1.2.1
CD  
CAA  
CSIEE 

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

50% X X X X

-  Emprega  de  forma  responsable
internet para a busca, publicación e
intercambio de información.
-  Emprega  correctamente  servizos
de  comunicación  intergrupal  e
xestores  de  transmisión  de  son,
imaxe e datos. 

TEB1.2.2
CD  
CSC 

Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación
de risco. 50% X X X

-  Coñece  e  aplica  as  medidas  de
seguridade na rede.

B1.4 B1.3 TEB1.3.1
CMCCT, CAA  
CSIEE ,CD 

Desenvolve  un  programa  informático  sinxelo  para  resolver
problemas, utilizando unha linguaxe de programación. 30% X X X X

- Crea un programa informático para
resolver un problema  empregando
unha linguaxe de programación por
bloques.

B1.5 B1.4 TEB1.4.1
CMCCT
CD  
CAA 

Utiliza  o  computador  como  ferramenta  de  adquisición  e
interpretación  de  datos,  e  como  realimentación  doutros
procesos cos datos obtidos. 

       50% X X X X

-  Emprega  de  maneira  axeitada  o
ordenador  para  a  adquisición  e
interpretación  de  datos.así  como
para  a  realimentación  doutros
procesos cos datos obtidos.

7

B4.1 B4.1

TEB4.1.1 CCL, CMCCT 
Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 

30% X X X X X

- Identifica e describe os principais
compoñentes  dos  sistemas
automáticos.

TEB4.1.2 CMCCT,CAA 
Analiza  o  funcionamento  de  automatismos  en  dispositivos
técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado. 30% X X X X X

-  Diferencia  razoadamente  o
funcionamento de automatismos de
lazo aberto e pechado.
- Analiza e explica o funcionamento
de  automatismos  en  dispositivos
técnicos habituais.

B4.2

B4.2 TEB4.2.1 CMCCT ,CAA Representa e monta automatismos sinxelos. 30% X X X X
-  Representa  automatismos
sinxelos.
- Monta automatismos sinxelos.

B4.3

B4.4

B4.5

B4.3 TEB4.3.1
CMCCT ,CD  
CAA , CSIEE 

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

30% X X X X

-  Emprega  unha  linguaxe  de
programación  gráfica  para  o
desenvolvemento dun programa que
controle o funcionamento autónomo
dun  robot   ou  outro  sistema
automático.

B4.6

B4.7
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8. C O N C R E C I Ó N S  METODOLÓXICAS

Dende o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen

proxectos  nos  que  se  traballe  en  equipo  para  resolver  problemas  tecnolóxicos  que

permitan  explorar  e  formalizar  o  deseño,  a  produción,  a  avaliación  ou  a  mellora  de

produtos relevantes dende o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase de aprender a

identificar  e  a  seleccionar  solucións  aos  problemas  técnicos,  a  realizar  cálculos  e

estimacións,  e  a planificar  a  realización de actividades de deseño,  de montaxe e de

verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos

que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles

para a busca de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a

realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou

a publicación de resultados.

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo

procurando  solucións  a  problemas  nos  que  se  poidan  aplicar  os  coñecementos

adquiridos,  e  buscar  información  adicional,  se  se  require,  para  fomentar  o  espírito

emprendedor.

Dado que o traballo de taller en grupo esixe unha especial proximidade e compartir de

maneira habitual  materiais  e  ferramentas  este  curso,  debido á situación  sanitaria  que

estamos a vivir, o traballo no taller deberá realizarse de forma individual xa que non se

pode garantir  a  distancia mínima de seguridade.  Levaranse a cabo proxectos que se

podan desenvolver de forma individual na aula, tratando de que o material, ferrramentas e

equipos de protección sexan de uso individual.

Cando usen materiais susceptibles de ser compartidos desinfectaranse antes e despois do

seu uso e o alumnado realizará unha correcta hixiene de mans antes e despois do seu

uso. Deste xeito daremos a este labor un carácter didáctico, implicando ao alumnado na

concienciación social que ten a limpeza deste material.

Aqueles proxectos que polas súas características (emprego de determinadas ferramentas,

materiais, etc), non se podan desenvolver de xeito individual na aula e requiran a súa

realización no taller sustituiranse por simulacións virtuais con medios informáticos, para

diminuír  o  risco  que  supón  a  realización  de  traballos  ou  proxectos  en  grupo  nestas

circunstancias excepcionais.
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A metodoloxía a seguir ten en conta as características do alumnado e buscarase a forma

de motivalos  de cara  ao  estudo,  tendo  sempre  presente  cales  son  os  obxectivos  da

materia, o grado de adquisición das competencias clave e os obxectivos xerais da etapa

educativa.

O obxectivo fundamental da tecnoloxía é ensinar a desenrolar proxectos que sirvan para

solucionar problemas e necesidades que se poidan presentar. Elaborar estes proxectos

require  de  coñecementos  previos  sobre  materiais,  estruturas,  enerxías,  mecanismos,

electricidade, electrónica, tecnoloxías da información, debuxo, etc. polo que, a pesar de

que  a  materia  debe  ser  eminentemente  práctica,  si  cómpre  que  o  alumno/a  adquira

coñecementos teóricos ou conceptuais para poder facer os seus proxectos de forma máis

eficiente. 

Ao comezo de cada unidade didáctica haberá clases de exposición teórica por parte da

profesora pero sempre indicando a aplicación práctica de adquirir eses coñecementos.

Para que os alumnos/as poidan comprender os principios básicos da tecnoloxía nos seus

diversos ámbitos, recórrese a libros, maquetas, presentacións en ordenador sempre que

sexa posible pois atraen máis a atención, explicacións no taboleiro e o emprego ineludible

de  Internet  e  das  múltiples  páxinas  onde  eles  mesmos,  seguindo  unhas  pequenas

orientacións, poden aprender de xeito autónomo. Non se trata de que os alumnos só

adquiran  coñecementos  concretos,  trátase  de  desenrolar  neles  a  capacidade  de

aprender a aprender, a interpretar datos, a que saiban relacionalos con outros ámbitos e

aplicalos nun futuro correctamente a situacións da vida real.

Estes coñecementos deberán axudar ao alumno a analizar e manipular diferentes obxectos

tecnolóxicos  entendendo as  súas evolucións e  transcendendo o  propio  obxecto  a  un

ámbito social e cultural.

Se algo caracteriza á materia de tecnoloxía é o seu carácter práctico. Os alumnos/as

teñen unha actitude máis participativa e positiva de cara ao traballo no taller. Hai que

fomentar a motivación por este aspecto, facerlle entender que o traballo de construción en

si é a culminación dun proxecto elaborado, ordenado e seguindo unha serie de pasos

previos  necesarios.  Deste  xeito  empregarase  a  metodoloxía  de  proxectos xa  que

permite ao alumnado desenrolar capacidades que o van a formar como individuo tanto no

aspecto social como no individual. As propostas por parte da profesora irán encamiñadas

a  fomentar  que  o  alumno/a  aprenda  a  pensar,  a  buscar  información  por  diferentes

medios, a plasmar ideas no papel e explicalas, decatarse das múltiples disciplinas que
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vertebran  a  tecnoloxía,  adquirir  hábitos  de  traballo  correctos,  respecto  polos

compañeiros,tolerancia de ideas...

No primeiro ciclo o método de proxectos será moi guiado e con pouca marxe para a

aportación  técnica,  si  a  plástica,  por  parte  do  alumnado,  xa  que  non  ten  ningunha

referencia previa e é o momento de ensinarlla. No segundo ciclo o alumnado deberá ter

as  capacidades  suficientes  para  resolver  problemas  tecnolóxicos  polo  método  de

proxectos de forma autónoma. 

Actualmente, na metodoloxía, o uso e  emprego do ordenador é básico, e formar ao

alumno/a no manexo de programas que lle permitan buscar información na Internet, darlle

formato ás ideas e coñecementos que quere expresar, plasmar esquemas técnicos, poder

presentar os seus traballos non só aos compañeiros, tamén a todo o mundo a través da

rede. O emprego das tecnoloxías da información e da comunicación ten unha serie de

vantaxes como: aprender con todo o cerebro (multisensorial), atención á diversidade pois

respecta  ritmos  de  aprendizaxe  e  capacidades,  aprendizaxe  autónomo  e  traballo  en

equipo, autoavaliación e autocorrección, autoconfianza e autoestima ou transmisión de

valores, ensinando a valorar a información positiva e rexeitar a negativa.

Dende principio de curso todo o alumnado estará matriculado no seu respectivo curso de

cada materia do departamento na Aula Virtual do centro ou na plataforma EVA Edixgal.

Para familiarizar ao alumnado co seu uso e favorecer a transición a un posible ensino non

presencial,  todas  as  semanas  colgarase  material  nestas  plataformas  (apuntamentos,

vídeos, etc) que o alumnado deberá consultar e que xunto co material aportado na aula

lles permitirá repasar os contidos. Asemade, algunhas das actividades que se realicen  o

alumnado deberá envialas tamén a través desta canle. Desta maneira se se produce a

circunstancia de suspensión das clases presenciais, o alumnado xa estará acostumado a

esta metodoloxía e non terá dificultade no seu uso. Este emprego habitual da Aula Virtual

permitirá tamén detectar aquel alumnado que ten maior dificultade na súa utilización ou

que poda ter problemas de conectividade o que permitirá anticiparnos á situación e poñer

á súa disposición os recursos necesarios. 

Cos alumnos con  necesidades educativas especiais traballarase en coordinación co

departamento de orientación e aplicarase a metodoloxía axeitada para que poidan acadar

o maior número de obxectivos posibles, partindo do seu nivel de competencia curricular.

Esta sería a metodoloxía axeitada no caso de ter alumnos/as con necesidades educativas

especiais. No caso de elaborarse adaptacións curriculares individualizadas, eliminaríanse
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ou engadiríanse obxectivos partindo da programación base e tendo en conta o ritmo de

aprendizaxe  dos  alumnos/as.  Adaptaranse  os  contidos  ao  seu  nivel  e  ritmo  de

aprendizaxe para que poidan acadar os mínimos esixibles. Procurarase fomentar que os

alumnos/as traballen cos mesmos materiais que o resto do alumnado pero respectando o

seu ritmo e dándolles o tempo que requiran para rematar a actividade proposta.

9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Calquera material ou idea que facilite e mellore o proceso de aprendizaxe do alumnado

pode considerarse como recurso. Os recursos materiais do centro para as materias da

área de tecnoloxía son: taller con equipamento básico, unha aula de informática con  18

ordenadores. Ambas aulas disporán de canón videoproxector. Para o grupo de 2º ESO

os ordenadores individuais dos que dispón cada alumno/a do proxecto Edixgal.

Na materia de Tecnoloxía de 4º ESO empregaremos a Aula Virtual do centro e para

tecnoloxía de 2º ESO empregaremos a plataforma de EVA Edixgal.

O profesor traballará con material fotocopiable, apuntes que se darán aos alumnos/as,

presentacións en Power Point da unidade, textos axeitados a cada unidade, recursos

dispoñibles en internet  como páxinas web de libre acceso. A biblioteca de aula e a

biblioteca  do  centro  que  se  dotará  ,dentro  das  posibilidades  existentes,  de  libros

específicos da materia.

Loxicamente  o  simple  manexo  destes  recursos  non  será  suficiente  no  proceso  de

ensinanza-aprendizaxe, a labor da profesora será fundamental xa que introducirá ao

alumnado nos novos coñecementos que se plantexan en cada unidade, complementará

as explicacións do manual  a  través de lectura  de textos  adecuados en cada caso,

elaborará esquemas, actuará como moderador nos debates que se organicen, planteará

todo tipo de actividades e fará un seguimento delas, etc.

RECURSOS MATERIAIS

Taller:  Ferramentas,  máquinas-ferramenta,  materiais,  kits  de  montaxe  (eléctricos,

mecánicos,  neumáticos),  robots,  refugallos,  elementos  de  unión,  motores,  obxectos

técnicos, compoñentes electrónicos, instrumentos de medida, etc….

Impresos:  Para  o  desenvolvemento  das  clases  empregarase  material  didáctico

elaborado  polo  departamento  que  será  entregado  ao  alumnado  ou  posto  á  súa

disposición a través da Aula Virtual do centro. 
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Disponse dunha biblioteca de aula no taller con libros de diferentes editoriais, revistas

especializadas, manuais técnicos etc que estarán á disposición do alumnado para a súa

consulta. 

O alumnado disporá tamén dun caderno de taller e clase, así como dun portfolio onde

gardará os traballos elaborados en soporte dixital na aula de informática. 

Audiovisuais: vídeos, DVD, canón-proxector.

Informáticos:  Empréganse  recursos  de  INTERNET  como  correo,  foro,  news,  webs,

buscadores etc.

• Software:  programas  CAD  (LibreCad,  freecad),  simuladores  circuitos  neumáticos  y

eléctricos, paquete ofimático Libreoffice, software libre para programación, deseño, etc.

• Vídeos.

• Aula Virtual do centro (documentación elaborada polo profesorado do departamento)

• Hardware: equipos informáticos, impresora, placa base,...

• É obrigatorio  o  uso das Aulas virtuais  ou da plataforma Edixtal  se así  o  require  a

profesora da materia.

Os recursos renovaranse e tratarase sempre de innovar a fin de mellorar o proceso de

ensino-aprendizaxe. A colaboración docente, a formación permanente e a investigación

son básicos.

10. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

A cualificación do alumnado levarase a cabo unha vez cada trimestre nas datas que

estableza a xefatura de estudos e terá un valor numérico sen decimais entre 1 e 10.

Para aprobar o alumnado ten que obter unha cualificación igual ou superior a 5.

A avaliación levarase a cabo tomando como  referencia os estándares de aprendizaxe

avaliables  e  se  fará   empregando  diferentes  instrumentos  de  avaliación  como  son

probas obxectivas, traballos realizados na clase, proxectos de taller, etc. 

No caso das probas obxectivas de coñecemento (probas escritas), levaranse a cabo

dúas por avaliación para cada unha das materias de tecnoloxía. Poderase aumentar ou

diminuír o número de probas se así o require a profesora da materia seguindo criterios

obxectivos como poden ser, adaptación ao ritmo de aprendizaxe do alumnado, inter-

relación dos contidos de diferentes unidades didácticas da mesma avaliación, etc.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Probas  escritas:  terán un peso  dun 70% na  cualificación  final  do  trimestre  para  as

materias de Tecnoloxía de 2º e 4º da ESO. Previamente farase unha media aritmética

das cualificacións das probas escritas e logo aplicarase esta porcentaxe.

Traballos/Proxectos de taller/Libreta: terán un peso dun 20% na cualificación final do

trimestre para as materias de Tecnoloxía de 2º e 4º da ESO. 

A presentación dos traballos fora de prazo pode dar lugar lugar á cualificación de 0 ou a

unha  penalización  que  se  comunicará  ao  alumnado  no  momento  de  propoñer  os

traballos de clase.

Os traballos deberán ser feitos polo alumnado de forma orixinal, en caso de que se

inspiren ou collan ideas de fontes web ou bibliográficas, incluirán unha bibliografía e/ou

webgrafía. Ante calquera sospeita de falta de orixinalidade dos traballos, consideraranse

coma non presentados e terán unha cualificación de cero.

Aqueles estándares que se avalíen a través de traballos de taller, os propios traballos

(proxectos) e as memorias correspondentes irán incluídas neste apartado. Se nalgún

trimestre non se realizaran probas escritas e só se levaran a cabo proxectos de taller,

este  proxecto  suporía  un  70%  da  cualificación  final.  Se  nalgún  trimestre  polas

características  das unidades didácticas,  só  se levara a  cabo unha proba de escrita

(exame), a profesora pode decidir que a cualificación do proxecto sexa incluído dentro

do 70% da cualificación final.

Aínda  que  os  proxectos  se  poden  facer  de  maneira  individual  ou  en  grupo,  a

cualificación  do proxecto  farase de maneira  individual  para  cada membro do  grupo

atendendo  a  cada  un  dos  estándares  avaliados.  Se  un  alumno/a  tivera  un

comportamento  inadecuado  no  taller  coa  posibilidade  de  por  en  risco  a  algún

compañeiro/a, dito alumno/a nas horas de taller permanecerá fora da zona de traballo e

realizará exercicios relativos ao tema no que se estea a traballar na aula. 

Aqueles estándares de aprendizaxe correspondentes a contidos actitudinais (estándares

relacionados co traballo en equipo de forma responsable e respetuosa, respecto polas

normas de seguridade e saúde, entrega dos traballos en tempo e forma) terán un peso

na cualificación final do trimestre dun 10%.

A  cualificación  final  da  materia  para  cada  avaliación  obterase  facendo  a  media

ponderada das cualificacións obtidas en cada unha das partes anteriores aplicando as

porcentaxes de ponderación arriba indicadas.
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Esta media farase sempre e cando se superen os estándares marcados como mínimos

esixibles. De non ser así, poden darse os seguintes casos:

• O alumno/a non supera algún estándar marcado como mínimo esixible pero a media

ponderada das cualificacións é 5, levará un 4 na avaliación.

• O alumno/a  non supera algún estándar marcado como mínimo esixible e ademais a

media ponderada das cualificacións é inferior a 5, levará a nota correspondente a esa

media.

Á hora de establecer as cualificacións finais, aplicaranse as regras do redondeo para

aquelas cualificacións decimais, de tal maneira que se a cifra decimal é 5 ou superior a

5, redondearase ao seguinte número enteiro superior e se é inferior  a  5 quedará o

mesmo número sen a cifra decimal.

Para aprobar a materia hai que sacar un mínimo dun 5 na cualificación final e superar

(obter un 5) naqueles estándares marcados como mínimos esixibles na programación.

RECUPERACIÓN

Aqueles  alumnos/as  que  non  superen  a  materia,  terán  a  opción  de  facer  unha

recuperación en cada avaliación.

Para a recuperación empregaranse os mesmos instrumentos utilizados na avaliación e

empregaranse  as  mesmas  porcentaxes  de  ponderación.  A  profesora  pode  decidir

modificar os instrumentos de avaliación de maneira excepcional se fose necesario.

A cualificación na avaliación final do curso será a media aritmética das notas das tres

avaliación parciais, sempre que as tres teñan unha nota igual ou superior a 5.

A media das tres avaliacións parciais farase coas notas reais do alumnado antes do

redondeo.

Aínda que a sesión da avaliación parcial do terceiro trimestre coincide coa sesión de

avaliación  final,  o  alumno/a  terá  unha  cualificación  para  esa  terceira  avaliación

(independiente da cualificación final), da que será informado/a a principios do mes de

xuño, e que será considerada co mesmo peso que as outras dúas avaliacións parciais

no cálculo da cualificación final de xuño.

Para o cálculo da cualificación da avaliación final de xuño aplicaranse as mesmas regras

de redondeo que na obtención das cualificacións das avaliacións parciais.
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Aquel alumnado que non supere a materia despois de facer a media das tres avaliacións

parciais, no mes de xuño terán a posibilidade de facer una proba final de recuperación

daquelas  avaliacións  non  superadas.  Este  exame  será  unha  proba  escrita  baseada

naqueles estándares de aprendizaxe correspondentes ás avaliacións suspensas. A nota

final será a media aritmética das cualificacións das avaliacións que tivese superadas

durante  o  curso  e  as  que  realice  no  exame global  de  xuño,  sempre  cumprindo  os

mínimos antes establecidos.

Aquel alumnado que por unha causa xustificada non puidese asistir ás clases de forma

presencial (por exemplo alumnado que ten a concesión de atención domiciliaria), terán

que  realizar  e  entregar   trimestralmente  a  través  da  aula  virtual  no  prazo  e  forma

establecido, as actividades indicadas pola profesora e que serán postas á súa disposición

a través da plataforma EVA-edixgal. Ademáis deberán de facer trimestralmente nas datas

establecidas  polo  departamento  e  baixo  a  supervisión  do  profesorado  de  atención

domiciliaria unha ou dúas probas de avaliación (exames) correspondentes aos contidos

traballados.  Estas  probas  serán  remitidas  á  profesora  para  a  súa cualificación.  Estes

traballos e probas escritas serán considerados como instrumentos de avaliación para cada

unha  das  avaliación  parciais.  Este  alumnado  será  avaliado  segundo  os  mesmos

procedementos e criterios de avaliación e cualificación que o resto do alumnado tanto nas

avaliacións parciais como na avaliación final de xuño. Estes procedementos e criterios de

avaliación e cualificación son os establecidos nesta programación.

1.ORGANIZACIÓN  DAS  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,

RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

O alumnado que teña pendente algunha materia  de cursos anteriores do departamento 

de Tecnoloxía seguirá o seguinte plan de traballo:  

• Convocarase  no  mes  de  outubro  ao  alumnado  con  materias  pendentes  para

informarlles dos contidos que terán que preparar,  as tarefas/exames que terán que

realizar para poder aprobar a materia e dos criterios de avaliación e cualificación a

aplicar. Os contidos da materia dividiranse en dúas partes. 

• Realizarán  boletíns  de  actividades  que abordan  os  contidos  da materia  traballados

durante  o  curso  anterior.  Os  exercicios  elaboraranse  en  base  aos  estándares  de

aprendizaxe  e  ás  competencias  clave  do  currículo  do  curso  correspondente.  A
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cualificación obtida nestes exercicios  para cada parte suporá o 50% da cualificación

final desa parte. Os boletíns deben ser entregados na data e forma establecida pola

profesora.

• Realizaranse dous exames parciais obrigatorios, un para cada unha das partes en que

se dividiu a materia e estarán baseados tamén nestes estándares de aprendizaxe e

competencias clave. A nota desta proba (exame) suporá o 50% da cualificación final

desa parte. 

• Os  titores/as  de  cada  grupo  serán  informados  para  o  seu  coñecemento,  e  se  o

consideran oportuno, para que remitan aos pais/nais ou titores legais dos alumnos/as

e así estean informados.

Considerarase recuperada a materia se a cualificación final obtida despois de facer a

ponderación  da  nota  de  exames e  boletíns  en  cada  unha  das  partes,  é  igual  ou

superior a 5. 

• Para recuperar a materia é necesario sacar unha cualificación igual ou superior a 5 nas

dúas  partes.  A  cualificación  final  obterase  facendo  unha  media  aritmética  da

cualificación obtida en cada unha das partes. 

Aqueles alumnos/as que non recuperen a materia terán a posibilidade de facelo nunha

proba final que se celebrará no mes de maio. Aqueles alumnos/as que non superen

unha das partes terán que realizar a proba só dos contidos relacionados coa parte non

aprobada. 

A materia considerarase aprobada se a cualificación obtida nesta proba é igual ou superior a 5.

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS

QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.

Nos primeiros días do curso escolar en setembro realizarase unha proba específica sinxela

para avaliar o grao de adquisición das competencias clave e obxectivos en cursos anteriores e

que se consideran imprescindibles para construír as novas aprendizaxes propias da materia.

Esta  proba  non  terá  repercusión  na  cualificación.  Ademais  da  avaliación  inicial,  mediante

observación directa na clase, tamén se recollerá información das peculiaridades da forma de

aprender  de  cada  alumno/a  (habilidades,  estratexias  e  destrezas  desenvolvidas,  é  dicir,

manexo  de  procedementos)  así  como  información  sobre  o  grao  de  integración  social  do

alumnado (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e co profesorado). O deseño da

avaliación inicial está dirixido a detectar ao alumnado que precisa da aplicación de medidas,
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tanto  a  nivel  individual  como  a  nivel  colectivo.  Unha  vez  detectado  o  alumnado  con

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, estableceranse as medidas apropiadas para dar

resposta ás necesidades deste alumnado: 

• Atención individual tanto na aula como no taller.

• Subministración de material de apoio na aula.

• Ampliación de tempo na realización de probas.

• Adaptación curricular individualizada significativa de ser o caso.

• Adaptación curricular non significativa de ser o caso.

Hai que ter en conta que aparte deste alumnado, a diversidade na aula é moi ampla  

(diversidade de capacidades, intereses, motivacións..) e dende  a área de Tecnoloxía  

tratarase de atender a esta diversidade a través da realización de:

• Actividades  variadas:  comprensión,  expresión  verbal  e  gráfica,  resolución  de

problemas,  busca  e  selección  da  información,  aplicación  de  técnicas  e  utilización

adecuada de ferramentas.

• Actividades de reforzo e ampliación, tendo en conta o ritmo de  aprendizaxe de cada

alumno e alumna.

• Emprego de diferentes estratexias didácticas, diferentes instrumentos de avaliación, etc.
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13. OUTRAS  AVALIACIÓNS

13.1. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA
PRÁCTICA DOCENTE

Escala

(Indicadores de logro)
Proceso de ensino: 1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

Práctica docente: 1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado?

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade?

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para o alumnado con NEAE?

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

12.- Realizáronse as ACIS propostas e aprobadas?

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares?

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?
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13.2. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

13.2.1. MECANISMO DE REVISIÓN

O  alumnado  será  informado  a  principio  de  curso  dos  aspectos  mais  importantes  da

programación, facendo especial fincapé nos contidos a traballar, os criterios de avaliación e

cualificación así como os procedementos e instrumentos de avaliación que se empregarán.

Ademais, a programación íntegra poderá consultarse a través da páxina web do centro como

da copia que se deposita no centro.

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

Mensualmente:  Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a

profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, adaptando esta á diversidade do

alumnado.

Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a

profundidade  dos  contidos  impartidos  nos  distintos  grupos,  e  o  grado  de  cumprimento  de

obxectivos e de adquisición de competencias.

Revisarase a programación e anotaranse as modificacións nas actas do Departamento.

Ao  final  do  curso:  Revisarase  a  temporización  da  programación,  a  secuenciación  e  a

profundidade  dos  contidos  impartidos  nos  distintos  grupos,  e  o  grado  de  cumprimento  de

obxectivos e de adquisición de competencias.

Revisarase a programación e anotaranse as modificacións na memoria final do Departamento e

teranse en conta para a programación do curso seguinte.

13.2.2 MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Escala

(Indicadores de logro) 1 2 3 4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
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12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?

14.- O material didáctico é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? 

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

Observacións:
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14. M E D I D A S  D E  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O principio  de atención á diversidade na materia  de Tecnoloxia  enténdese como un modo de

ensinanza adaptativa. O carácter aberto e flexible que se plantexa fai viable o mencionado principio

adaptándose ás características particulares e necesidades educativas do alumnado.

É neste contexto de aula onde adquire maior significado o principio de atención á diversidade de

capacidades,  intereses e motivacións do alumnado,  pois  é  nese ámbito no que se concreta e

materializa o proceso de ensinanza aprendizaxe e no que se detectan as diferenzas e dificultades

dos nosos alumnos e alumnas para acadar os obxectivos propostos inicialmente as competencias

clave.

Plantéxase planificar as actuacións en diferentes ámbitos:

a) Respecto aos contidos.

Concrétanse e limítanse aqueles contidos imprescindibles, así como aqueles que contribúen ao

desenvolvemento de capacidades xerais: comprensión, expresión verbal e gráfica, resolución de

problemas,  busca e selección da información,  aplicación de técnicas e utilización adecuada de

ferramentas tomando as medidas oportunas de seguridade, traballo en grupo e comunicación aos

demais. Esta selección de contidos ten en conta o posible grao de dificultade para, deste xeito,

poder atender a prioridades, distribuíndo o tempo de acordo con estas e fixando uns mínimos para

todo o grupo, tendo en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno e alumna.

b) Respecto ás estratexias didácticas.

Utilízanse distintas posibilidades que poden favorecer o tratamento da diversidade na aula-taller

mediante unha serie de estratexias ligadas ao método e a organización interna dos grupos:

Plantéxanse actividades de aprendizaxe variadas que permitan diversos accesos aos contidos e

con distintos grados de dificultade (por exemplo o uso do papel pautado ou en branco para os

debuxos a man alzada).

• Contémplanse  materiais  didácticos  diversos  para  cada  unha  das  fases  do  proceso

tecnolóxico presentados de forma ordenada de maneira que cubran os pasos do proceso de

ensinanza-aprendizaxe.

• Propóñense distintas formas de agrupamento do alumnado adaptándose aos espazos da

aula taller, de xeito que permitan o traballo individual máis ou menos dirixido, de pequeno ou

gran grupo con certos niveis de liberdade e autonomía.

Cos  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiais  traballarase  en  coordinación  co

departamento de orientación e aplicarase a metodoloxía axeitada para que poidan acadar o maior

número de obxectivos posibles. 

39



A metodoloxía  da  materia  facilita  a  aplicación  da aprendizaxe  cooperativa,  mediante  a  cal  se

forman grupos heteroxéneos nos que cada membro aporta ao grupo os seus coñecementos e

aprendizaxes partindo do seu nivel de competencia curricular. Esta sería a metodoloxía axeitada no

caso de ter alumnos/as con necesidades educativas especiais. No caso de elaborarse adaptacións

curriculares individualizadas, faranse partindo da programación base e tendo en conta o ritmo de

aprendizaxe dos alumnos/as. Fomentarase que os alumnos/as traballen cos mesmos materiais que

o resto dos alumnado pero respectando o seu ritmo e dándolles o tempo que requiran para rematar

as  actividades  propostas.  En  cada  unha  das  unidades  didácticas  especifícanse  cales  son  as

actividades  de  ensinanza-aprendizaxe propostas  para  estes  alumnos/as.  Tentarase  adaptar  os

contidos o seu nivel e ritmo de aprendizaxe para que poidan acadar os mínimos esixibles.

Empregaranse as seguintes táboas para recabar información que axudará ao establecemento das

medidas de atención á diversidade:
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Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Adecuouse a estrutura organizativa do 
centro e/ou da aula para algún alumno/a ou 
grupo?

a) Tempos diferenciado,horarios 
específicos, etc.?

b) Espazos diferenciados?

c) Materiais e recursos didácticos 
diferenciados?

2. Faise algún desdobramento de grupos?

3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio
de profesorado na aula?

4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s
aula/as a algún alumno/a?

5. Que medidas se propoñen para o 
alumnado enviado á aula de convivencia?

1. Faise algunha adaptación metodolóxica
para algún alumno/a/grupo como traballo
colaborativo en grupos heteroxéneos,
titoría entre iguais, aprendizaxe por
proxectos, etc.?

2. Adáptanse  os  tempos  e/ou  os
instrumentos de avaliación para algún
alumno/a?

3. Existe  algún  programa  de  reforzo  en
áreas instrumentais (LC/LG/MT) para
alumnado de 1º e 2º da ESO?

4. Existe algún programa de recuperación
de materias non instrumentais (2º ESO)?

5. Existe algún programa específico para
alumnado repetidor da materia?

6. Aplícase ese programa específico
personalizado para repetidores da
materia?.
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Medidas ordinarias Medias extraordinarias

Organizativas Curriculares

1. Canto alumnado recibe apoio por
profesorado especialista en PT/AL?

2. Existe algún grupo de adquisición das
linguas (para alumnado estranxeiro)?

3. Existe algún grupo de adaptación da
competencia curricular( Al. estranxeiro)?

4. Existe algunha outra medida
organizativa:  escolarización  domiciliaria,
escolarización combinada, etc.?

1. Existe algunha  Adaptación Curricular na
materia? ¿Cantas?

2. Foi autorizado para a materia algún
agrupamento flexible/específico?

3. Existe algún Programa de Mellora do
Aprendizaxe e Rendemento (PMAR)?

4. Flexibilizouse para algún alumno/a o
período de escolarización?

5. Describir o protocolo de coordinación co
profesorado que comparte co titular da
materia, os reforzos, apoios, adaptación, etc.
(Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado
de apoio/profesorado agrupamento/ etc
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

TÍTULO DESCRICIÓN CURSO DATA LUGAR

Talleres CIS
Ferrol. Programa

D´TEC

O  obxectivo  destes
talleres  é  fomentar  o
interese e a vocación
do  alumnado  pola
ciencia e a tecnoloxía
nos  seus  ámbitos  de
coñecemento
(Deseño,  Tecnoloxías
de  Realidade  Virtual,
Realidade Aumentada
e  3D,  Industria  4.0
etc). 

 1º/2º ESO 

Por determinar
según as
entidades

organizadoras

CIS Ferrol 

Marine
Instruments

Visita a unha empresa
líder mundial no 
desenvolvemento e 
fabricación de equipos
electrónicos 
adaptados ao medio 
mariño e enfocados 
ao fomento de 
océanos intelixentes e
pesca sostible. 

4º ESO

Por determinar
según

disponibilidade da
empresa

Nigrán
(Pontevedra)

As datas  están por determinar segundo as datas dispoñibles por parte das empresas, museos, etc.

Ademais poderanse propoñer  actividades ao longo do curso en función  da oferta  ofrecida por

diferentes entidades, fundacións, concello etc.

16. CONCRECIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Algúns contidos da ensinanza non poden estar situados nunha area determinada do currículo, pois

son temas importantes que reclaman a contribución de tódalas areas, cada unha dende a súa

propia perspectiva e especificidade. 

A continuación tratarase de expoñer como van a ser tratados algúns de estes temas transversais

dende as materias da área do departamento de Tecnoloxía:

•Educación para a saúde e calidade de vida. O lograr un ambiente agradable na realización dos

traballos da área axudan a xerar comportamentos e actitudes moi positivas para a saúde; fomenta-

la orde e limpeza na aula de tecnoloxía; coñecer e aplica-las normas de seguridade e hixiene no

traballo  propicia  unha valoración  positiva,  por  parte  dos nosos alumnos,  da  educación  para  a

saúde.

•Educación  ambiental.  Fomentar  a  busca  de  solucións  que  eviten  ou  minimicen  o  impacto

ambiental; valoralo posible esgotamento de recursos e analizalos inconvenientes que se deriven do
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uso de cada un dos materiais, e a repercusión que poida ter nas persoas, animais e plantas, así

coma na vida en sociedade.

•Educación para  o consumidor.  Valorar  o  custo  na realización  dos proxectos  tecnolóxicos  e

comparalo  co  seu  uso,  analizando  as  condicións  técnicas  e  estéticas  que  debe  reunir  para

determinar  as  características  dos  materiais  que  hai  que  utilizar;  analizar  a  relación

calidade/prezo axudara a desenvolver nos nosos alumnos e alumnas actitudes de consumidor

responsable.

•Educación para a paz.  Fomentar o traballo cooperativo; incidir  no respecto ás ideas doutros;

apoia-los menos capacitados no desenvolvemento dos proxectos tecnolóxicos; desenvolver unha

actitude aberta e flexible ante as ideas e os traballos dos demais axudan a adquirir  valores e

actitudes que incidan directamente neste tema transversal.

•Educación para o ocio. O desenvolvemento e realización do traballo tecnolóxico e do uso das

ferramentas poden fomentar na vida cotiá do alumnado o gusto pola realización de actividades de

ocio e afeccións relacionadas co proceso tecnolóxico.

•Educación para a igualdade entre ámbolos dous sexos.  Fomenta-lo reparto de tarefas nun

plano absoluto de igualdade en función das capacidades, sen distinción de sexo; valorar o esforzo,

as ideas e o traballo dos demais dende unha perspectiva de igualdade son contidos plenamente

enmarcados na area de Tecnoloxía que inciden no desenvolvemento  dunha educación para a

igualdade de oportunidades de ámbolos dous sexos.

•Educación  cívica  e  constitucional.  Analizar  e  valorar  as  implicacións  que  supón  o

desenvolvemento de determinados aspectos científicos e técnicos dende unha perspectiva moral e

ética;  valorar  e  analizar  dende  a  perspectiva  ética  e  moral  as  consecuencias  derivadas  do

desenvolvemento tecnolóxico en dimensión social e persoal de cada un.
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