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2. INTRODUCIÓN 
 
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual. Debe ser por iso, que ano 
tras ano, e reforma tras reforma, as horas de tecnoloxía, tanto na ESO como en BAC, están en 
constante retroceso. 
 
Tras unha nova reforma, aquí estamos de novo modificando d a programación. Canto durará 
esta?. Virán leis posteriores que nos obriguen a reformar o traballo burocrático que implica a 
realización de esta? Probablemente, penso eu. 
 
Con estas premisas, e con pouco gana, imos intentar realizar o ímprobo traballo da realización 
da nova programación. 
 
Primeiramente, e tras unha lectura resumida da lei, inda non acabo de entender por completo, 
cada un dos novos elementos a incluír na programación. Estaría ben, unha información máis 
detalla por parte da administración educativa, que se debería plasmar en algún tipo de 
formación. 
 
En segundo lugar, e centrándome na materia específica de Tecnoloxía, faise moi difícil avaliar 
de unha forma correcta os estándares de aprendizaxe, cando non se sabe ou non se entende a 
intención do lexislador ao incluílas. Non estaría mal unha pequena guía para o profesor, 
deseñada pola persoa/as que os crearon, que nos sirva de orientación. 
 
En terceiro lugar, hai unha modificación nos contidos da materia. Estaría ben , antes da 
entrada da lei, un paquete específico de formación, para abordar estes novos retos. 
 
Como conclusión, a programación que salga de aquí, probablemente teña un montón de erros 
de concepto e forma,  e non se adecúe ao que finalmente se poda facer durante o 
desenvolvemento do curso, polo que terá que ser modificada ao final de este. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DE BACHARELATO 
 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

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

e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

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

analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en 
particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 

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

eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

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

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

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

comunicación. 
 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- 
tecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

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

habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos  
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 

ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e  
social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

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

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

á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4. SECUENCIACIÓN POR TEMAS  
 

Tema 1 : 
 

Manifestacións e 
transfomacións da 

enerxía. 

 Enerxía,  potencia e rendemento 
 Enerxía mecánica e Enerxía eléctrica 
 Enerxía química e nuclear 
 Transmisión de calor: condución, convección e radiación 
 Enerxía e medio ambiente 

Tema 2 : 
Enerxías renovables 

 Enerxía hidráulica 
 Enerxía eólica 
 Enerxía solar 
 Biomasa 
 Xeotermia 
 Maremotriz 

Tema 3 : 
 

Enerxías non 
renovables 

 Enerxía nuclear. 
 Combustibles fósiles. 
 Centrais térmicas. 

Tema 4 : 
 

Consumo enerxético 
en vivendas e locais 

 Circuítos de   enerxía eléctrica. 
 Circuítos de  calefacción. 
 Elementos de aforro enerxéticos. 
 Certificación enerxética. 

Tema 5: 
 

Conceptos básicos de 
electricidade 

 Concepto de electricidade. 
 Magnitudes básicas. 
 Leis básicas en CC. 
 Medidas 
 Corrente Alterna. 

Tema 6 : 
 

Elementos de circuítos 
eléctricos 

 Condutores. 
 Elementos de mando. 
 Accionadores. 
 Elementos de protección 

 

Tema 7: 
 

Electrónica básica 

 Elementos resisitivos. 
 Condensadores e bobinas. 
 Semiconductores : díodos, transistores e LED´s. 
 Circuítos básicos de aplicación 

Tema 8: 
 

Pneumática 

 Leis físicas. 
 Compoñentes. 
 Circuítos básicos. 
 Electroneumática. 

Tema 9 : 
 

Hidráulica 

 Leis físicas. 
 Compoñentes. 
 Circuítos básicos. 

Tema 10: 
 

Física básica do 
movemento.  

 Cálculo vectorial. 
 Cinemática. 
 Dinámica. 
 Movementos circulares 
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Tema 11 : 
 

Mecanismos de 
transmisión de 

movemento 
 

 Ensamblaxes. 
 Xuntas cardan. 
 Embragues e volantes de inercia. 
 Rodas de fricción 
 Engrenaxes. 
 Trens de engrenaxes e caixa de velocidades. 

Tema 12 : 
 

Mecanismos de 
transformación do 

movemento. 

 Sistemas piñón cremalleira. 
 Sistema piñón- cadea. 
 Sistema parafuso sen fin, roda. 
 Sistema parafuso-porca. 
 Sistema biela-manivela. 

Tema 13 : 
 

Elementos auxiliares 

 Resortes. 
 Freos. 
 Trinquetes. 
 Rodamentos. 

Tema 14 : 
 

Introdución os 
materiais 

 Evolución histórica. 
 Propiedades físicas. 
 Propiedades químicas. 
 Propiedades mecánicas. 
 Propiedades técnicas.  

Tema 15 : 
 

Metais ferrosos.  

 O ferro e o aceiro. 
 Obtención de ferro e aceiro. Altos fornos. 

Tema 16 : 
 

Metais  non ferrosos 
 

 O cobre. 
 O aluminio. 
 O chumbo. 
 O cinc. 
 O estaño. 
 O níquel. 
 O cromo. 
 O titanio 
 Aliaxes. 

Tema 17 : 
 

Plásticos  

 Monómeros e Polímeros. 
 Termoplásticos. 
 Termoestables. 
 Elastómeros. 

 

Tema 18 : 
 

Fabricación por arranque 
de viruta ou corte. 

 Máquina ferramenta. 
 Torno. 
 Fresa. 
 Electroerosión. 
 Rectificación. 
 Corte de material 

Tema 19 : 
 

Fabricación sen arranque 
de viruta ou corte. 

 Moldeado por extrrusión 
 Moldeado por compresión. 
 Moldeado por soprado e baleiro. 
 Moldeado por inxección. 
 Calandrado e sinterizado. 

Tema 20 : 
 

Deseño, produción e 
comercialización de 

produtos 

 Deseño. 
 Produción. 
 Comercialización. 
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5. CONTIDOS  / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 
 

5.1. Recursos enerxéticos 
 

 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 4. Recursos enerxéticos  

 d 
 e 
 g 

 i 
 h 

 l 
 p 

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

 B4.2. Impacto ambiental e sustentabilidade. 
Impacto ambiental da produción enerxética en 
Galicia. 

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

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

 CMCCT 
 CCL 
 CSC 

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

 CMCCT 
 CCL 

 d 
 e 

 g 
 h 
 i 

 l 

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

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

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

 CSC 
 CCL 

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

 CMCCT 

 CD 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSC 

 CD 
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Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de ecuacións. Neste bloque o alumno adquire competencias básicas sobre enerxías e a súa xeración. 
Competencia dixital (CD) : Uso de simulacións. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a traveso de Internet.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) : Senso crítico co impacto das instalacións de xeración e transporte de enerxía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Non procede. 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) : Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de 18  sesións 
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5.2. Máquinas e sistemas 
 
 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 2. Máquinas e sistemas  

 d 

 e 
 g 

 i 

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

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

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

 CMCCT 

 CAA 
 CCL 

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

 CMCCT 
 CD 
 CCL 

 d 

 g 
 i 
 m 

 B2.2. Máquinas e sistemas mecánicos. Transmisión e 
transformación de movementos. 
 B2.3. Circuítos eléctricos e electrónicos. 

 B2.4. Circuítos pneumáticos e hidráulicos. 
 B2.5. Simboloxía normalizada. 
 B2.6. Deseño, simulación e montaxe de sistemas 

mecánicos, de circuítos eléctricos e electrónicos, e de 
circuítos pneumáticos ou hidráulicos. 

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

 TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o 
esquema dun circuíto eléctrico-electrónico, pneumático 
ou hidráulico que dea resposta a unha necesidade 
determinada. 

 CMCCT 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 

 d 
 g 
 i 

 m 

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

 B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos e hidráulicos 
característicos, interpretando os seus esquemas, 
utilizando os aparellos e os equipamentos de medida 
adecuados, interpretando e valorando os resultados 
obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha 
simulación física destes. 

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

 CMCCT 
 CD 

 TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de 
circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos. 

 CMCCT 
 CAA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 d 

 g 
 i , 
 m 

 B2.8. Sistemas automáticos de control: compoñentes 
básicos.  
 B2.9. Control programado. Deseño, construción e  

programación dun sistema robótico. 

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

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

 CMCCT 

 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 
 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de ecuacións. Magnitudes físicas. Linguaxe matemático. Representacións gráficas. 
Competencia dixital (CD) : Uso de simuladores. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a traveso de Internet.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :Non procede. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) :  Plasmar os coñecementos en pequenos prototipos. 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de 25  sesións 
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5.3. Materiais e procesos de fabricación 
 

 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación  

 d 
 e 

 i 

 B3.1. Estrutura interna e propiedades dos materiais. 
Técnicas de modificación das propiedades.  

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

 TI1B3.1.1. Establece a relación entre a estrutura 
interna dos materiais e as súas propiedades. 

 CMCCT 
 CAA 

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

 CMCCT 
 CCL 

 d 
 e 

 g 
 i 

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

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

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

 CMCCT 
 CD 

 CCL 

 d 

 e 
 i 
 l 

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

 B3.3. Describir as técnicas utilizadas nos procesos 
de fabricación tipo, identificando as máquinas e as 
ferramentas utilizadas e as condicións de 
seguridade propias de cada unha, apoiándose na 
información proporcionada na web dos fabricantes. 

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

 CMCCT 

 CCL 

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

 CMCCT 

 TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de 
seguridade que se deben aplicar nun determinado 
ámbito de produción, desde o punto de vista tanto 
do espazo como da seguridade persoal. 

 CMCCT 

 CCL 
 CSC 

 



 
 
 
 
 

 
Tecnoloxía Industrial I  1º BAC                               12 / 24          IES DE CELANOVA  Celso Fernández                

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 
Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 

ies.celanova@edu.xunta.es 
  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 d 

 i 
 h 

 l 

 p 
 

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

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

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

 CMCCT 

 CSC 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección receptando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de ecuacións. Magnitudes físicas. Linguaxe matemático. Representacións gráficas. 
Competencia dixital (CD) : Uso de simuladores. Uso impresora 3D. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a traveso de Internet.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) :A importancia da reciclaxe e a reutilización. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) :  Non procede. 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de 15  sesións 
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5.4. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave 

 Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización  

 a 
 c 

 e 
 g 
 h 

 i 
 l 
 m 

 p 

 B1.1. Proceso cíclico de deseño, produción, 
comercialización e mellora de produtos.  
 B1.2. Análise sistemática de produtos tecnolóxicos 

actuais e do seu impacto social. 
 B1.3. Planificación e desenvolvemento práctico dun 

proxecto de deseño e produción dun produto. 

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

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

 CMCCT 
 CAA 

 CSC 
 CSIEE 
 CCL 

 a 
 e 

 g 
 h 

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

 B1.2. Explicar as diferenzas e as similitudes entre 
un modelo de excelencia e un sistema de xestión 
da calidade, identificando os principais actores que 
interveñen e valorando criticamente a repercusión 
que a súa implantación pode ter sobre os produtos 
desenvolvidos, e expolo oralmente co apoio dunha 
presentación. 

 TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo 
de excelencia, razoando a importancia de cada 
axente implicado. 

 CCL 
 CMCCT 

 CAA 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 CAA 

 CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais e se exprese con fluidez, articulando un discurso coherente 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) :Estándares de deseño. 
Competencia dixital (CD) : Non procede.. 
Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a traveso de Internet.  
Competencias sociais e cívicas (CSC) : Senso crítico sobre o que poden dar os novos produtos. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) :  Plan de negocio de un produto o compañía.. 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. 
TEMPORALIZACIÓN Prevese un total de 9 sesións 
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6. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES DE LOGRO) 
 

6.1. Recursos enerxéticos 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

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

Ten dificultades para  
describilas, e non lle interesa. 

Descríbeas pero no nas 
entende. 

Descríbeas, sabe por exemplos 
concretos, pero non as entende. 

Descríbeas e enténdeas, e sabe por 
exemplos concretos. 

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

Non sabe debuxar nin 
interrrelacionar. 

 Coñece algún tipo de central, 
e como funciona, pero non 
sabe facer o diagrama de 
bloques e  a interrelación 
entre eles. 

 Coñece a maioría das centrais, o 
seu funcionamento e sabe 
representala en bloques e 
interrelacionar entre eles.. 

Realiza o diagrama de bloques de 
calquera central, explicando a súa  
función, e interrelacionandoos entre 
eles. 

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

Non explica nin mostra interese. Coñece e sabe nomear 
algunha vantaxe. 

Coñece as vantaxes. Coñece as vantaxes e cree que é 
importante aplicalas. 

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

Non fai cálculos nin lle interesa.  Fai cálculos pero non son 
moi precisos. 

 Fai cálculos de consumos, pero 
conteñen algún erro.  

Fai cálculos  moi precisos. 

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

Non fai plans e  non lle interesa.  Elabora plans, pero non son 
moi precisos. 

 Fai plans pero conteñen algún 
erro.  

Fai plans  moi precisos. 
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6.2. Máquinas e sistemas 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

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

Ten dificultades para  describila, e 
non lle interesa. 

Descríbea pero no nas entende. Descríbea, sabe por exemplos 
concretos, pero non as entende. 

Descríbea e enténdea, e sabe por 
exemplos concretos. 

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

Non sabe debuxar nin explicar a 
súa función. 

Debuxa algún diagrama, pero non 
entende a súa función. 

Debuxa moitos  dos diagramas, 
explicando non moi 
profundamente a súa función. 

Debuxa  a maioría dos diagramas, 
explicando con profundidade o seu 
contido. 

 TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun 
circuíto eléctrico-electrónico, pneumático ou hidráulico que dea 
resposta a unha necesidade determinada. 

Non sabe deseñar, nin entende 
para que se emprega. 

Deseña algún diagrama, pero non 
entende a súa función. 

Deseña varios diagramas, coñece 
a simboloxía, pero non funcionan 
correctamente. 

Deseña os diagramas coa 
simboloxía adecuada, cumprindo os 
circuítos a súa función. 

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

Non calcula nin entende o 
funcionamento do circuíto. 

Entende algunha parte do 
esquema do circuíto, pero non 
realiza cálculos. 

Entende o esquema do circuíto, 
pero non realiza cálculos. 

Entende o esquema do circuíto e 
realiza cálculos. 

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

Non é capaz de facer medicións, 
nin lle interesa. 

Fai algunha medición, pero non 
entende o seu valor. 

Fai medicións, e entende o seu 
valor, pero no nas sabe debuxar 
nun gráfico. 

Fai medicións, e entende o seu 
valor e ademais sábeas debuxar 
nun gráfico de forma que de unha 
visión do mesmo. 

 TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos 
eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos. 

Non é capaz de facer 
interpretacións, nin lle interesa. 

Fai algunha interpretación 
incompleta de algunha medición. 

Interpreta os resultados 
correctamente ,  pero non os  
integra para dar unha visión global 
do circuíto. 

Interpreta os resultados 
correctamente , e  intégraos  para 
dar unha visión global do circuíto. 

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

Non o fai, nin lle interesa. Deseña o sistema, pero non sabe 
construílo, nin programalo. 

Deseña o sistema, constrúeo 
,pero non sabe programalo. 

Deseña o sistema, constrúeo ,e  
sabe programalo. 
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6.3. Materiais e procesos de fabricación 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

 TI1B3.1.1. Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais 
e as súas propiedades. 

Non sabe establecer ningunha 
relación, nin lle interesa. 

Coñece parte da estrutura interna, 
pero non a relaciona coas súas 
propiedades. 

Coñece ben a estrutura interna, e 
relaciona esta con algunha das 
propiedades do material. 

Coñece ben a estrutura interna, e 
relaciona perfectamente  esta coas 
propiedades do material. 

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

Non explica, nin lle interesa. Sabe algunha propiedade que se 
pode modificar, pero non explica 
como. 

Coñece as propiedades que se 
poden modificar, pero non sabe 
explicar como se poden modificar. 

Coñece as propiedades que se 
poden modificar, e sabe explicar 
como se poden modificar 

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

Non sabe nin lle interesa. Non sabe realizar buscas. Fai buscas, pero non obtén 
información relevante. 

Fai buscas e atopa información 
relevante. 

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

 Non explica nin lle interesa. Coñece algunha técnica, pero non 
as sabe explicar. 

Coñece varias técnicas e sábeas 
explicar , pero non moi 
claramente. 

Coñece varias técnicas e sábeas 
explicar de forma clara. 

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

 Non identifica nin lle interesa. Identifica algunha máquina, pero 
descoñece a súa función. 

Ten unha visión xeral das 
máquinas que se usan e o seu 
uso. 

Coñece en profundidade as 
máquinas que se usan e o seu uso. 

 TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de seguridade que se 
deben aplicar nun determinado ámbito de produción, desde o punto de 
vista tanto do espazo como da seguridade persoal. 

No nas describe, non lle interesan 
ni nas aplica. 

Descríbeas con dificultade, no 
nas entende, ni nas aplica. 

Descríbeas correctamente, 
entendendo a maioría. Tamén é 
capaz de aplicar algunha. 

Descríbeas, enténdeas e é capaz 
de aplicalas. 

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

Non o sabe, nin lle interesa. Sabe nomear algún impacto, pero 
non o describe correctamente. 

Sabe nomear bastantes e 
describilos, inda que ten 
dificultade con algún. 

Sabe nomear a maioría e 
describilos con fluidez. 
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6.4. Produtos tecnolóxicos :deseño, produción e comercialización 
 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 
LOGRO – NIVEL 4 

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

Non a deseña, nin lle interesa Ten unha idea de un produto, 
pero non sabe como 
desenvolvelo. 

Ten unha idea de un produto, e é 
capaz desenvolver algunha parte 
do mesmo. 

É capaz de desenvolver 
completamente o produto. 

 TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo de excelencia, 
razoando a importancia de cada axente implicado. 

Non a elabora, nin lle interesa. Ten problemas para entender que 
é un modelo de excelencia. 

Entende que é un modelo de 
excelencia, pero ten dificultades 
para elaboralo. 

Elabora sen dificultade un modelo 
de excelencia. 

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

Non o desenvolve, nin lle interesa. Entende que é un sistema de 
calidade, pero non o sabe 
desenvolver. 

Entende o que é un sistema de 
calidade, e desenvolve algunha 
parte, pero ten dificultades para 
desenvolvelo toda. 

Entende o que é un sistema de 
calidade, e desenvóveo sen 
dificultade. 
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7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Avaliación Unha avaliación considérase aprobada cunha 
nota igual o superior a 5. A nota pode ser a do 
exame de fin de trimestre ou a dos parciais que 
se fagan por tema. 

Nº  de exames por avaliación  Haberá como mínimo un exame por trimestre, inda 
que se poden realizar exames por tema ou temas, 
que liberaran do exame final de trimestre 

Exame de recuperacións NON 

Valoración normas de expresión CCP SI 

Nota (%) 
Exame >=50 
Actividades na aula <=10 
Actitude <=10 
Traballos propostos <=30 
NOTA FINAL XUÑO 
 

1. Unha avaliación considérase aprobada cunha nota igual o 
superior a cinco.  

 
2. En Xuño e en Setembro os alumnos que teñan algunha 

avaliación ou avaliacións suspensas, deberan realizar un exame 
de ditas avaliacións. 

 
3. A nota final de Xuño ou Setembro será a media aritmética das 

notas das avaliacións, sempre que esta non sexa menor de 3. 
 

4. A nota das avaliacións gárdase ata a convocatoria de Setembro 
(incluída). 

 
5. É obrigatorio para obter unha nota superior a 5 en setembro, a 

entrega dos traballos  non realizados durante as avaliacións 
ordinarias. 

 
ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN  

 

AVALIACIÓN LECTORA Non se terán en conta na avaliación as lecturas recomendadas. Os 
traballos de investigación teranse en conta como notas de traballos 
propostos. 
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8. PLAN LECTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 

Dedicarase un tempo a lectura semanal, cunha duración que dependerá dos contidos que se traten 
nese momento,. Intentarase dedicar entre dúas e tres horas mensuais a lectura(especificamente). 

CARACTER DAS LECTURAS 

As lecturas coas que se traballará serán de tipo xornalístico, libros divulgativos e sobre todo textos na 
Internet. Recomendarase aos alumnos manuais do software empregado. 
 
En todos os niveis traballarase a lectura, como mínimo, do seguinte xeito: lendo enunciados de 
problemas propostos, lecturas de follas de proceso... 

 

ITINERARIOS LECTORES 

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA BIBLIOTECA 

Momentos estelares de la ciencia Asimov 50(09)   ASI  mom 
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9. RÚBRICAS ALUMNOS 
 

9.1. Rúbrica sobre exercicios  
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  
DE EXERCICIOS 
RESUELTOS 

Realiza o 90 % dos 
exercicios que se propoñen. 

Realiza entre o 80 % e o 70 
% dos exercicios que se 
propoñen. 

Realiza entre o 70 % e o 60 % 
dos exercicios que se 
propoñen. 

. Realiza entre o 60 % e o 50 
% dos exercicios que se 
propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PROCEDEMENTO  
E RESULTADOS 
DOS EXERCICIOS 
RESOLTOS 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao 
organizadamente e obtén o 
resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao pouco 
organizado e obtén o 
resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, non o organiza e 
obtén o resultado correcto. 

Desenvolve o procedemento 
e obtén o resultado correcto. 

Non desenvolve o 
procedemento e non obtén o 
resultado correcto 

 
    .  

9.2. Rúbrica traballos propostos 
 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDADE E 
PRECISIÓN 

O traballo cubre o 90% dos 
obxectivos propostos. 

O traballo cubre entre o 90 % 
e o 80 % dos exercicios que 
se propoñen. 

O traballo cubre entre 80 % e 
o 70 % dos exercicios que se 
propoñen. 

O traballo cubre entre o 70 % 
e o 50 % dos exercicios que 
se propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PRESENTACIÓN 
Todas as respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación 
e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 
de puntuación e o texto lese 
con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto ten 
algunha dificultade para 
entenderse. 

Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto 
enténdese con dificultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto non 
se entende. 
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 . 
9.3. Rúbrica sobre exames 

 
. 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN NAS 
RESPOSTAS 

Todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión 

Case todas as respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

A maioría das respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión 

Poucas respostas 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

A maioría das respostas non 
desenvolven o tema con 
claridade, precisión e 
concisión. 

PRESENTACIÓN 
Todas as respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 
pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 
limpeza e pulcritude. 

NÚMERO  
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas as preguntas están 
respondidas 

Respondeu polo menos o 80 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 60 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 50 
% das preguntas 

Respondeu unha porcentaxe 
menor do 50 % das 
preguntas 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación 
e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 
de puntuación e o texto lese 
con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto ten 
algunha dificultade para 
entenderse. 

Existen tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto 
enténdese con dificultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación, e o texto non 
se entende. 
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9.4. Rúbrica sobre prácticas 
 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

GRAO DE 
REALIZACIÓN 

O alumno completou ao 
menos o 90% da práctica de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
80 e o 70% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
70 e o 60% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
60 e o 50% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

O alumno completou menos 
do 50% das prácticas de 
forma satisfactoria. 

TEMPO DE 
REALIZACIÓN 

O alumno completou a 
práctica ao menos no tempo 
establecido. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor 
ao 5%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor ao 
10%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío menor 
ao 20%. 

O alumno completou a 
práctica con un adío maior ao 
20%. 

TRABALLO EN 
GRUPO 

Traballou sen dificultade, 
realizando a súa tarefa, e 
axudando aos compañeiros a 
rematar as súas. 

Traballou sen dificultade, 
realizando a súa tarefa. 

Traballou con algunha 
dificultade, recibindo algo de 
axuda dos seus compañeiros. 

Non deu  rematado o seu 
traballo, adiando a entrega do 
traballo en grupo de xeito 
significativo. 

Non quixo traballar en grupo, 
cargado o seu traballo sobre 
os demais compañeiros. 

 
9.5. Rúbrica sobre actitude en clase 

 
 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PUNTUALIDADE 

O alumno chega ao menos o 
95% das veces  puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 95% 
e o 90% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 90% 
e o 85% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega entre o 85% 
e o 80% das veces puntual a 
clase. 

O alumno chega  a clases 
menos do 80% das veces 
puntual a clase. 

ATENCIÓN E 
TRABALLO 

O alumno realiza a maioría 
das tarefas propostas e 
presta atención en clase. 

O alumno realiza moitas das 
tarefas propostas e presta 
atención en clase 

O alumno realiza moitas das 
tarefas propostas e as veces 
non presta atención en clase 

O alumno realiza algunha das 
tarefas propostas e as veces 
non presta atención en clase 

O alumno non realiza  
maioría das tarefas propostas 
e non presta atención en 
clase. 

COMPORTAMENT
O 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , e trae o material 
a clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor ,  pero as veces 
non trae o material a clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , inda que moitas 
veces non  trae o material a 
clase. 

Respecta aos compañeiros e 
ao profesor , pero non  trae o 
material a clase. 

Non respecta aos 
compañeiros e/ou ao profesor 
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O Xefe de departamento:                           O Profesor: 

 
 
 
 

Asdo :  Celso Fernández Lorenzo                     Asdo :  Celso Fernández Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


