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1.Introducción: 

  

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

do 1º ciclo da ESO. O bloque de "Proceso de resolucción de problemas tecnolóxicos" trata o 

desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular soluccións aos 

problemas técnicos e proxectar e construir os trebellos que os resolvan. Este bloque e tranversal con 

respecto a materia e constitúe   o eixo principal de seu desenvolvemento. No bloque "Expresión e 

comunicación técnica" apréndese ainterpretar e producir documemntos técnicos, para o que se deben 

adquirir técnicas básicas de debuxo e manexo de programas tipo CAD. Ao longo do ciclo os documentos 

deben evolucionar de simples a complexos. ao tempo que se introducen as TIC para eleborar proxectos 

técnicos. O bloque de "Materiáis de uso técnico" trata as características, propiedades e aplicacións dos 

materiáis  técnicos com as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos 

relacionados  co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saude. 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 

transformación do movemento, aspectos fundamentáis das máquinas. Ademáis tamén, se tratan os 

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

e sistemas de control. Finalmente o bloque " Tecnoloxías da Información e a Comunicación" é necesario 

para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitáis, dominio que debe facilitar a 

aprendizaxes recollidas  nos bloques anteriores. Nesta etapa trátese de usar os equipos informáticos de 

forma segura para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade 

actual e necesariaunha formación adecuada no uso nas ferramentas de procura, intercambio e 

publicación de información. 

No conxunto de bloques desta materia, en resumo, intégrase coñecementos de carácter matemático e 

científico polo que un enfoque interdisciplinario favorecerá a conexión con outras materias e mesmo 

con temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, a ensinanza desta materia require que se realicen proxectos nos 

que se trabale en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o 

deseño, a producción, a avaliación ou a mellora de productos relevantes desde o punto de vista 

tecnolóxico e social. trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problema 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 respeto polas normas de seguridade, e nos que as TIC son ferramentas 

imprescindibles para a búsqueda de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para 

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

publicación de resultados. 
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2.OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 

nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar 

a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para 

unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación 

das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos 

que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 

persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido 

crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os 

métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a 

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes 

complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o 

patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade 

galega, ou a outras culturas do mundo.  

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 

de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e á súa mellora. 

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

expresión e representación. 

 ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

 o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade 

de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a 

comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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METODOLOXÍA  

Entre outras, levarán a cabo as seguintes accións e poranse en práctica as seguintes estratexias: 

- Comprobar a capacidade do alumnado para expor e resolver problemas tecnolóxicos, partindo do aprendido en cursos 

anteriores. 

- Fomentar o hábito de observación dos obxectos que nos rodean. 

- Analizar obxectos cotiáns seguindo unhas pautas ou protocolo. 

- Montar e desmontar obxectos, debuxando algunhas partes do proceso. 

- Realizar actividades de estimación e medida de lonxitudes, así como de distribución de formas no espazo plano. 

 

Tamén será necesario: 

- Lembrar as normas de funcionamento da aula taller. 

- Explicar o contido e a utilidade do caderno da materia. 

- Explicar cales van ser os criterios de avaliación. 

- Formar os equipos de traballo. 

- Ao finalizar a unidade, e despois de realizar o traballo práctico ( SI HAI ORZAMENTO) que se propón nela, pode ser o 

momento de formular a proposta de traballo do proxecto principal do trimestre. 

 

3. VINCULACIÓN ENTRE  OBXECTIVOS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 
CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E GRAO 
MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE CADA UN, COMPETENCIAS CLAVE, ELEMENTOS 
TRANVERSAIS, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE:    Deseño 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliacion Estandares de 
aprendizaxe 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 j 

 Sistemas de 
representación 

 Isométrico 

 Cabaleira 

 Vistas 

 Construcción dos 
eixos con escadra 
e cartabón 

 Deseño con 
computador CAD 
 

 Colocación 
axeitada das 
vistas. - 

 Expresar ideas 
técnicas a través 
de debuxos, 
esquemas e 
gráficos 

 Facer un 
bosquexo que 
de solución a un 
problema 
tecnolóxico 
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Segundo trimestre 

Materiais de uso técnico 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliacion Estandares de 
aprendizaxe 

 b 

 e 

 f 

 h 

 Plásticos 

 Materiais pétreos 

 Cerámicas e 
vidros 

 Materiáis 
compostos 

 Madeira 

 Describir as 
características propias 
dos materiáis 
comparando súas 
propiedades 

 Seleccionar o 
material máis 
adecuado para 
unha 
determinada 
aplicación. 

 Identificar os 
materiais de 
construción 
máis habituais. 
 

Manexo de sofware básico 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliacion Estandares de 
aprendizaxe 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 Xestión da 
información. 
Arquivos e 
carpetas. Nomes 
de obxectos. Ruta 
de acceso. 
Xestión de 
carpetas e 
arquivos. 
Operacións con 
obxectos. 

 Folla de cálculo 
 

 - Realiza as 
accións habituais de 
mantemento da 
información 
almacenada nun 
computador: xestión de 
arquivos e  

carpetas, copias de 
seguridade, 
recuperación de 
espazo en disco, etc 

 Conecta e 
desconecta 
correctamente os 
distintos periféricos e 
compoñentes externos 
do computador. 

 
 

 Comprender as 
indicacións dos 
manuais, axudas 
e titoriais que 
acompañan aos 
sistemas 
informáticos. 

 

 Resolución de 
problemas que 
poidan xurdir 
durante o uso 
dun computador 
recorrendo a 
distintas fontes 
de información: 
internet, 
manuais, revistas 
especializadas, 
etc. 
 



IES Celanova Programación Tecnoloxía 3º de ESO 2015/16 
 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro trimestre 

Electricidade electrónica 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliacion Estandares de 
aprendizaxe 

 b 

 f 

 g 

 h 

 A corrente 
eléctrica. Carga 
eléctrica. Corrente 
eléctrica. Os efectos da 
corrente eléctrica. 

 A produción de 
electricidade 

 Motor 
elemental 

 - Elementos dun 
circuíto eléctrico 

 Magnitudes 

 Actividades con 
Cocodrile e ou ATI 

 Identifica os 
compoñentes 
eléctricos descritos na 
unidade e coñece a 
súa función dentro 
dun circuíto. 

 - Interpreta 
esquemas eléctricos e 
realiza montaxes a 
partir deles 

 

 

Electrónica 

Obxetivos Contidos Criterios de avaliacion Estandares de 
aprendizaxe 

 b 

 f 

 g 

 Diferenzas entre o 
circuito eléctrico e o 
electrónico 

 Resistencias, 
Condensadores, Diodos, 
Transistores...  

 Monta un 
circuíto sinxelo con 
compoñentes 
electrónicos, 
empregando polo 
menos díodos, 
transistores e 
resistencias, a partir 

 Montaxe de 
circuítos electrónicos 
básicos a partir dos 
seus correspondentes 
esquemas. 
- Resolución de 
problemas numéricos 
relacionados cos 
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dun esquema 
determinado. 
 

contidos que se tratan 
na unidade. 
 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS   

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse 

en todas as unidades. 

 

 

 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES 

DE LOGRO) 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAXE 

DESCRITORES INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 

1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – 

NIVEL 4 

TE- 

MAS 

ACTIVI- 

DADES 

COMPETENC. 

CLAVE 

- Proxeccións e 
vistas. Proxeccións 
sobre un diedro. As 
vistas dunha figura. 

- - O debuxo en 
perspectiva. 
Perspectiva 
isométrica. 
Perspectiva 
cabaleira. 

- Representación a 
partir das vistas. 
Trazado a partir da 
planta. Trazado a 
partir do alzado. 
Trazado a partir do 
tres vistas. Outras 
estratexias de 
utilidade. 

 

- Obter as vistas de 
pezas sinxelas. 
- Medir 
correctamente 
lonxitudes, 
utilizando as 
ferramentas 
adecuadas. 
 

Ten dificultade 
para a 
obtención de 
vistas na 
proxección 
ortogonal 

Sabe que as vistan 
son alzado, pranta e 
perfil pero no nas 
situa correctamente 
ou logo de quitar o 
alzado xírase para 
quitar a pranta. 

Sabe quitar as vistas das 
pezas e situas 
correctamente 

Ademais do 
nivel 3 e 
capaz de 
quitar a 
peza a 
partir das 
vistas tanto 
en Isoétrica 
como 
cabaleira 

Tema 1 
cuadernil
lo de 2ª. 
Repaso 

Capacidade 
lingüistica de 
expresar o 
estudado. 

Deseño asistido por 
computador (CAD) 

Facer as pezas feitas 
antes ou similares 
co ordenador 

Ten dificultade 
a hora de 
meter as 
coordenadas 

Mete as 
coordenadas pero 
ten dificultade a 
hora de interpretar 
as mesmas si os 
angulos non están 
en isometría 

Mete e interpreta calquer 
coordenada de derceita a 
esqueda e o revés 

Ademais do 
a nterior  
escalas 
Isometrias 
equidistanci
as etc. 

Manual 
en 
Pendrive 
e ou 
titoriales 

Capacidade para 
reperesentar de 
xeito automático 
as vistas de calquer 
peza unha vez 
debuxada e que o 
Pc nos las 
de.Visitar páxinas 
como por exemplo 
http://www.dibujo
tecnico.com/index.

http://www.dibujotecnico.com/index.php
http://www.dibujotecnico.com/index.php
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php 
 
http://www.educa
plus.org  
 
http://moebio.com
/santiagoidiedrom  
 

Os plásticos. 
Obtención e tipos. 
Os materiais de 
construción. 
- Materiais pétreos. 
Cerámicas e vidros 

Os polímeros e a 
polimerización. 
Obtención dos 
plásticos. Tipos de 
plásticos: 
termoplásticos, 
termoestables e 
elastómeros. 
Rochas. Áridos e 
xeixos. Rochas 
artificiais. As rochas 
segundo a súa 
orixe. 
Cerámicas. 
Produtos cerámicos 
empregados na 
construción. Os 
vidros. 
 

Confunde 
materias 
compostos 
con materiáis 
de unión 

Diferencia 
claramente uns 
doutros 

Ademáis do anterior os 
naturáis e artificiáis.e 

Diferenciar 
entre varios 
tipos de 
madeiras e 
outros 
elementos 
da 
construcció
n  

Apuntes 
e Web 

Enumerar as 
principais 
propiedades dos 
materiais de 
construción máis 
habituais e indicar 
o uso ao que se 
destinan. 
 

Sistemas operativos. 
- Xestión da 
información. 
Folla de cálculo. 
Fomento das TIC. 

Multitarea e 
multiusuario. 
Sistemas operativos 
máis utilizados. 
Interfaz de usuario. 
Arquivos e carpetas. 
Nomes de obxectos. 
Ruta de acceso. 
Xestión de carpetas 
e arquivos. 
Operacións con 
obxectos. 
Formulas. Xestion 
dunha folla de 
cálculo 

Non fai unha 
ruta axeitada. 
So mete 
fórmulas co 
editor non 
distingue o 
porque do 
rango 
absoluto. 

Fai o anterior pero 
non semella soltura 
co manexo da folla 
mais aló das 
funcións básicas 

Panel de control de 
Windows. 
Instala e desinstala 
aplicacións. 
 

Ademáis de 
todo o 
anterior. 
Instalar e 
desinstalar 
compoñent
es de 
Windows. 
Actualizar 
Windows. 
Instalar e 
desinstalar 
compoñent
es de 
GNU/Linux. 
Actualizar 
GNU/Linux. 
 

Titoriales 
Web  
Apuntes. 
 

Liberar espazo en 
disco. Corrixir  
erros de disco en 
Windows. 
Desfragmentar un 
disco en Windows. 
Restaurar o 
sistema. 
 

- Os mecanismos. 
Sistemas de 
transmisión 

Tipos de 
mecanismos. 
Mecanismos que 
transmiten o 
movemento. 
Mecanismos que 
transforman o 
movemento. 
Mecanismos que 
modifican a enerxía. 
Mecanismos de 
axuste. 
Sistemas de 
transmisión lineal. 

Pancas. Polea. 
Polipastos. Torno. 

Sistemas de 
transmisión circular. 
Rodas de fricción. 
Poleas e correa. 
Engrenaxes. Piñón e 
cadea. Parafuso sen 
fin e coroa. Relación 
de transmisión 

 

Non distingue 
osdifrentes 
tipos de 
mecanismos 

Confunde sistemas 
de transmisión 

Da adecuada resposta a 
todo o anterior 

Ademáis 
calcula a 
relación de 
transmisión 
Mecanismo
s con eixo 
paralelo, 
perpendicul
ar etc.  

Apuntes 
e visitas 
a: 
http://w
ww.cab
aret.co.
uk/inde
x.php  
 
http://w
ww.flyin
g-
pig.co.u
k/mech
anisms/  
 

http://aul
adetecno
logias.blo
gspot.co
m/2009/
03/simul
acion-de-
mecanis
mos.html  

Matemáti
cas, 
ciencia e 
tecnoloxía 

 

http://www.educaplus.org/
http://www.educaplus.org/
http://moebio.com/santiagoidiedrom
http://moebio.com/santiagoidiedrom
http://www.cabaret.co.uk/index.php
http://www.cabaret.co.uk/index.php
http://www.cabaret.co.uk/index.php
http://www.cabaret.co.uk/index.php
http://www.cabaret.co.uk/index.php
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
http://auladetecnologias.blogspot.com/2009/03/simulacion-de-mecanismos.html
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http://w
ww.techi
toutuk.co
m/knowl
edge/me
chanisms
.html  
 
http://w
ww.techn
ologystud
ent.com/
cams/ca
mdex.ht
m  

 

- A corrente 

eléctrica. 
A produción de 
electricidade. 
Centrais eléctricas. 
Produción e 
transporte de 
enerxía eléctrica 

 

Carga eléctrica. 
Corrente eléctrica. 
Os efectos da 
corrente eléctrica. 
O xerador eléctrico. 
Distintas formas de 
producir 
electricidade. 
Corrente continua e 
corrente alterna. 
Conversión de 
corrente alterna en 
corrente continua. 
Conversión de 
corrente continua 
en corrente alterna. 
Centrais térmicas 
(de combustión, de 
ciclo combinado, 
nucleares, solares, 
de biomasa). 
Coxeración. 
Centrais 
hidroeléctricas. 
Centrais eólicas. 
Centrais solares 
fotovoltaicas. 
Demanda e 
produción de 
enerxía eléctrica. Os 
tendidos eléctricos. 
Instalacións 
eléctricas de enlace. 
 
 

Confundese 
coas 
magnitudes 

Distingue as 
magnitudes pero 
confundese coas 
unidades 

Distingue as magnitudes e 
as uniudades 

Resolve 
problemas 
da lei de 
Hom e ou 
Coulomb 

Apuntes 
cuadernil
lo 3º ESO. 

Matemati
cas ciencia 
e 
tecnoloxía 

 

Circuitos 
electrónicos. 
Resistencias. 
Condensadores. 
Díodos. 
Transistores 
 

Resistencia e 
resistores. Usos dos 
resistores. Código 
de cores. 
Potenciómetros e 
reóstatos. LDR. 
Termistores. 
Condensadores en 
corrente continua e 
corrente alterna. 
Capacidade dun 
condensador.Curva 
de carga e descarga. 
Usos dos 
condensadores. 
Díodos LED. 
Rectificación da 
corrente. 
 

Non sabe o 
codigo de 
cores nin a 
patillaxe dos 
semiconductor
es 

Sabe o código de 
cores e a patillaxe 
pero non a 
polarización 
correcta 

Sabe as duas cousas 
anteriores  asi como 
interpretar un esquema 

E capaz de 
deseñar un 
circuito 
biestable 
con 
transistores 
e ou un 
temporizad
or con 
condensado
res ben a 
conexión 
ben a 
desconexió
n 

Apuntes 
cuadernil
lo 3ª ESO 
ATi e 
Cocodrile 
tecnology 
ou 
similares 

Matemati
cas ciencia 
e 
tecnoloxía 

 

http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.techitoutuk.com/knowledge/mechanisms.html
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
http://www.technologystudent.com/cams/camdex.htm
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Transistores NPN e 
PNP. Aplicacións do 
transistor. O 
transistor como 
interruptor. O 
transistor como 
amplificador. 
 

 

4.METODOLOXÍA MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre outras, levarán a cabo as seguintes accións e poranse en práctica as seguintes estratexias: 

- Montaxe de circuítos electrónicos básicos a partir dos seus correspondentes esquemas. 

- Resolución de problemas numéricos relacionados cos contidos que se tratan na unidade. 

- Medición de magnitudes eléctricas co polímetro, tanto en corrente continua como alterna. 

- Elaboración e interpretación de gráficas. 

- Emprego de esquemas e símbolos normalizados para a representación de compoñentes e circuítos eléctricos e 

electrónicos. 

- Recuperación de compoñentes eléctricos e electrónicos. 

- Cuadernillo de apuntes 3º ESO- . 

5. MATERIAIS CURRICULARES E OUTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Fichas para o tratamento da diversidade correspondentes á unidade. 

- Crocodile Clips.ATI Ou similar 

- Compoñentes electrónicos: Resistencias, Condensadores, Díodos, Transistores, etc. 

- Amperímetro, voltímetro e polímetro. 

- Material para soldadura con estaño. 

- Entrenadores de electrónica analóxica elemental 

- Orzamento para imprevistos (Brocas, Lixa, Pequeno material etc) 

6. AVALIACIÓN CONTINUA E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa 
observación e  seguimento do alumno:  

- Recollida periódica do caderno. 

- Actividades realizadas en clase ou na casa que @  profesor@ recollerá para avaliar  de maneira individualizada: 
exercicios, resumes, esquemas e mapas conceptuais 

- Exposicións orais, traballos, informes.. 
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- Traballos en grupo 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

NUMERO DE EXAMES POR 
AVALIACIÓN 

Un por avaliación. Na última ademáis un control de traballos propostos 

RECUPERACIÓNS Xaneiro. 1ª Avaliación 
Abril. 2ª Avaliación 
Xuño. 3ª Avaliación e final 

VALORACIÓN NORMAS DE EXPRESIÓN SI T NON 

PORCENTAXE 
DA NOTA % 

1- Nota controis e probas obxectivas: media aritmética segundo o nº de probas. Ata 50% da nota. 
Incluirá algunha actividade práctica do tipo... 
-Sintetizar unha información. 
-Comprensión de conceptos traballados. 
-Exame 
2.- Actitude, interese, traballo diario na aula e esforzo persoal: ata 30% 
-Realización de tarefas para casa (deberes), actitude, interese traballo diario 
-Presentación e organización do caderno de traballo (libretas), 
3. Coidado do material respeto das normas.Non ter partes etc. ata 20% 
Con 3 partes suspenso da avaliación 

Cada negativo -previo aviso -0.5 pto. 
En cada apartado para facer media non se acadará unha puntuacuión inferior a 1/3 sobre 10 

 
 

NOTA DE XUÑO A media arimética das tres avaliacións 

 

 

 

 

6.1. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
Os alumnos que non acadasen a cualificación de aprobado no mes de xuño, presentaranse na 

convocatoria extraordinaria de setembro. O exame de setembro versará sobre os temas explicados na 

aula e presentará unha estructura idéntica a das probas realizadas ao longo do curso. 

O alumno deberá entregar ó profesor as actividades que este lle entregou en xuño, debidamente 

realizadas. Neste caso valorarase o caderno con 1.5 punto que se sumará ó resultado do exame. 

 

7. INDICADORES DE LOGRO  PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA 
DOCENTE 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 
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Programa a materia tendo en conta 
os estándares de aprendizaxe 
previstos  nas leis educativas 

  

Programa a materia tendo en conta 
o tempo disponible para o seu 
desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade 

  

Plantexa situacións que introducen a 
unidade (lecturas, debates, 
diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Resume as ideas fundamentais 
antes de pasar a unha nova unidade 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos cos coñecidos: fai 
preguntas aclaratorias, pon 
exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a principio 
de curso para axustar a 
programaciuón ao nivel dos 
estudantes 

  

Detecta os coñecementos previos 
de cada unidade didáctica 

  

 

 

 

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACION DOCENTE 

 

 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo do curso 
escolar 

  

Marco na programación con claridade as    
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competencias básicas da materia 

Os instrumentos de avaliación empregados 
son claros 

  

Dou a coñecer a programación ao alumnado: 
obxectivos, criterios de avaliación, 
metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación ao longo 
do curso temas propostos polo alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos están 
adecuados ao método didáctico e pedagóxico 
empregado 

  

En que medida contribúen os métodos 
didácticos e pedagóxicos empregados na 
mellora do clima da aula e do centro 

  

Organízanse periodicamente reunións de 
departamento para analizar o seguimento da 
programación 

  

 

 


