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1. INTRODUCIO	 N

Ao longo do ú& ltimo se&cúlo, a tecnoloxí&a, entendida como o conxúnto de actividades e

con1 ecementos  cientí&ficos  e  te&cnicos  empregados  polo  ser  húmano  para  o  desen1 o  e  a

constrúcio& n  de  obxectos,  sistemas  oú  contornos  co  obxectivo  de  resolver  problemas  e

satisfacer necesidades, individúais oú colectivas, acadoú únha importancia determinante na

vida  das  persoas  e  no  fúncionamento  da  sociedade.  A  formacio& n  das  persoas  reqúire

actúalmente únha atencio& n especí&fica a&  adqúisicio& n dos con1 ecementos necesarios para tomar

decisio& ns  sobre  o  úso  de  materiais,  obxectos  e  procesos  tecnolo& xicos,  resolver  problemas

relacionados  con  eles  e,  en  definitiva,  útilizalos  responsablemente  para  actúar  sobre  o

contorno e mellorar a calidade de vida.

Unha das caracterí&sticas esenciais da actividade tecnolo& xica e&  o seú cara& cter integrador

de diferentes disciplinas. Esta actividade reqúire a conxúgacio& n de distintos elementos qúe

proven1 en  do  con1 ecemento  cientí&fico  e  da  sú& a  aplicacio& n  te&cnica,  pero  tame&n  de  cara& cter

econo& mico,  este& tico,  social,  etc.  Todo isto de maneira integrada e cún referente disciplinar

propio baseado nún modo ordenado e meto& dico de intervir no contorno.

2. CONTEXTUALIZACIO	 N

O IES Chapela comezoú a sú& a andaina no ano 1991, como iniciativa da poboacio& n de

Chapela (Redondela), debido a dispersio& n do alúmnado qúe tin1 a qúe desprazarse a centros de

Redondela oú Vigo.

A vila de Chapela posú& e únhas caracterí&sticas especiais, debido a&  sú& a sitúacio& n xeogra& fica, xa

qúe esta&  moi preto da cidade de Vigo, pero pertence ao concello de Redondela. A actividade

qúe se desenvolve na vila esta&  relacionada co sector pesqúeiro e o sector servizos.

No centro ofe&rtanse as ensinanzas de Edúcacio& n Secúndaria Obrigatoria, Bacharelato e

Ciclos Formativos da familia profesional   Sanitaria e Servicios a&  Comúnidade.

Actúalmente, en Edúcacio& n Secúndaria Obrigatoria, hai 3 grúpos de 1º ESO, 3 grúpos de 2º de

ESO, 2 grúpos de 3º de ESO  e 2 grúpos de 4º da ESO. No Bacharelato hai 2 grúpos de 1º, no

qúe cúrsan os estúdios alúmnos e alúmnas das modalidades de Ciencias e Húmanidades e
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Ciencias Sociais   e 1 grúpo de 2º de Bacharelato, con alúmnos e alúmnas das modalidades de

Ciencias e Húmanidades e Ciencias Sociais.

Na segúinte ta&boa amo& sase o alúmnado de cada ún dos grúpos nos qúe se imparten as

materias do departamento:

Curso Número de alumnos e alumnas

Tecnoloxí&a 2º ESO A 19

Tecnoloxí&a 2º ESO B 19

Tecnoloxí&a 2º ESO C 17

Programacio& n 2º ESO A 10

Programacio& n 2º ESO B 9

Programacio& n 2º ESO C 17

3º ESO A 19

3º ESO B 18

TIC 4º  ESO A 26

TIC 4º  ESO B A 17

TIC I 1º BACH   A 12

TIC I 1º BACH   B 9

TIC II 2º BACH 4

Situación COVID: Este cúrso segúe marcado pola sitúacio& n creada pola pandemia do COVID-

19, debemos ter en conta  as  medidas de distanciamento social, úso de ma&scara,  ventilacio& n

nas  aúlas,  desinfeccio& n  de  material,  etc.  qúe  van  a  condicionar  os  tempos  lectivos  e  a

metodoloxí&a de traballo.  No apartado de material e recúrsos dida& cticos, das programacio& ns de

Tecnoloxí&a 2º ESO e 3º ESO especifí&canse os procedementos a segúir a&  hora de traballar no

taller.  O  alúmnado  de  ESO  e  Bacharelato  esta&  sendo  vacinado  no  mes  de  setembro  e  o

profesorado foi vacinado dúrante o cúrso pasado, a sitúacio& n epidemiolo& xica vai mellorando,

co cal se ira&n revisando estes criterios e procedementos ao longo do cúrso, sempre tendo en

conta as recomendacio& ns das aútoridades sanitarias e do eqúipo COVID do centro.
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3. MATERIAL E RECURSOS DIDA	 CTICOS

Este cúrso as materias de Tecnoloxí&a 2º ESO, Tecnoloxí&a 3º ESO, Programacio& n e TIC 4º

ESO sera&n materias inclúí&das no proxecto E-DIXGAL, polo qúe non empregaremos libro de

texto impreso. Os recúrsos empregados sera&  o material proporcionado polas editoriais qúe

participan no proxecto: Edebe& , Planeta e Netex. Así& como o material de aútor do qúe dispomos

no EVA e os propios contidos creados polo profesorado qúe imparte cada únha das materias.

TIC I 1º Bacharelato:  Non empregamos libro.

TIC II 2º Bacharelato: Non empregamos libro.

As  aúlas  do centro dispon1 en  de  proxector,  pizarra  dixital  e  ordenador  do profesor.

Como material de apoio empre&ganse recúrsos informa& ticos online, programas de simúlacio& n e

desen1 o: Crocodrile Clips, FlúidSIM, OnShape e LibreCAD, mBlock, Scratch, LibreOffice,

Kompozer,  VirtúalBox,  Gimp,  OpenShot...  e  material  dixital  elaborado  polo  profesorado  çe

colgado na Aúla Virtúal da pa& xina web do centro oú no EVA, no caso das materias E-DIXGAL.

A  parte,  esta&  todo  o  material  do  qúe  esta&  dotado  o  taller  de  tecnoloxí&a:  material

electro& nico,  compon1 entes  de  instalacio& ns  pneúma& ticas,  mecanismos,  6  robots  da  marca

Mackeblock,  7 tablets modelo BQ Aqúaris, 4 kits Ardúino, 2 Raspberry Pi e únha impresora

3D Legio de Leo& n 3D.

Ademais das actividades da aúla e do taller empregaremos a aúla de informa& tica do

centro.  Tra& tase dún aúla de informa& tica  compartida con todas as demais materias qúe se

imparten na ESO e Bacharelato, dotada de 17 ordenadores de sobremesa, co sistema operativo

Linúx  e  software  edúcativo  instalado  (Maqúeta  Abalar  libre).  Dispon1 emos  tame&n  de  8

ordenadores porta& tiles  co  sistema operativo Windows 10. Este cúrso pola sitúacio& n xerada

polo COVID-19 os alúmnos distribúiranse  nos postos separados por mamparas, xa qúe non

dispon1 emos da distancia súficiente entre ordenadores.
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4. MATERIAS PENDENTES
O alúmnado matricúlado dúrante o cúrso 2021/2022 non ten ningúnha das materias

asignadas ao departamento de Tecnoloxí&a pendentes, polo qúe non se especifican os criterios

de recúperacio& n neste apartado.

 5   PROGRAMACIO	 N DE TECNOLOXI	A 2º DE ESO

 5.1 Contexto e introdúcio& n

A  tecnoloxí&a  desenvolve  ún  papel  fúndamental  na  sociedade  actúal,  porqúe

proporciona  ún  conxúnto  de  con1 ecementos  e  de  te&cnicas  qúe  permiten  satisfacer  as

necesidades  individúais  e  colectivas.  Neste  sentido,  a  tecnoloxí&a  ache&galle  ao  cúrrí&cúlo  a

capacidade  de  analizar  e  redesen1 ar  a  relacio& n  entre  os  dispositivos  tecnolo& xicos  e  as

necesidades  sociais,  a&mbito  no  qúe  a  innovacio& n  e  a  condicio& n  de  inmediata  qúe  lle  son

propias dotan esta materia dúnha grande relevancia edúcativa. Na resolúcio& n de problemas

tecnolo& xicos conxú& ganse, ademais da innovacio& n, elementos como o traballo en eqúipo oú o

cara& cter  emprendedor,  qúe  son  imprescindibles  para  formar  únha  cidadaní&a  aúto& noma  e

competente.  Ademais,  o  con1 ecemento  da  tecnoloxí&a  proporciona  únha  imprescindible

perspectiva  cientí&fico-tecnolo& xica  sobre  a  necesidade  de  constrúí&r  únha  sociedade

sústentable, formada por únha cidadaní&a crí&tica con respecto ao qúe acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxí&a trata de lograr os seús fins abordando ún amplo conxúnto de

temas ao longo do primeiro ciclo de edúcacio& n secúndaria obrigatoria. O bloqúe de "Proceso

de resolúcio& n de problemas tecnolo& xicos" trata o desenvolvemento de habilidades e me&todos

para  identificar  as  necesidades,  formúlar  solúcio& ns  aos  problemas  te&cnicos,  e  proxectar  e

constrúí&r  os  obxectos qúe os resolven. Este bloqúe e&  transversal  con respecto a&  materia e

constitú& e o eixe principal do seú desenvolvemento. No bloqúe de "Expresio& n e comúnicacio& n

te&cnica"  apre&ndese  a  interpretar  e  prodúcir  docúmentos  te&cnicos,  para  o  qúe  se  deben

adqúirir te&cnicas ba& sicas de debúxo e de manexo de programas de desen1 o gra& fico. Ao longo do

ciclo, os docúmentos deben evolúcionar de simples a complexos, ao tempo qúe se introdúcen

as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n para elaborar proxectos te&cnicos. O bloqúe

de "Materiais  de úso te&cnico"  trata  as caracterí&sticas,  as  propiedades e as  aplicacio& ns  dos

materiais te&cnicos como as te&cnicas de traballo con ferramentas e ma&qúinas centra&ndose nos 

8



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

doús materiais ma& is habitúais:  a madeira e os metais,  e estúda tame&n os comportamentos

relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  ha&bitos  de  segúridade  e  saú& de.  O  bloqúe  de

"Ma&qúinas e sistemas" introdúce as forzas qúe soporta únha estrútúra, os esforzos aos qúe

esta&n sometidos os elementos qúe a configúran, e o fúncionamento dos operadores ba& sicos

para a transmisio& n e a transformacio& n do movemento, aspectos fúndamentais das ma&qúinas.

Ademais, tame&n se tratan os feno& menos e os dispositivos asociados a&  electricidade, a forma de

enerxí&a  ma& is  útilizada  nas  ma&qúinas  e  nos  sistemas  de  control.  Finalmente,  o  bloqúe  de

"Tecnoloxí&as  da  informacio& n  e  da  comúnicacio& n"  e&  necesario  para  aprender  a  útilizar

eficientemente as ferramentas dixitais, dominio qúe debe facilitar as aprendizaxes recollidas

nos bloqúes anteriores. Nesta etapa tra& tase de úsar os eqúipamentos informa& ticos de xeito

segúro  para  desen1 ar,  elaborar  e  comúnicar  os  proxectos  te&cnicos,  sen  esqúecer  qúe  na

sociedade actúal e&  necesaria únha formacio& n adecúada no úso das ferramentas de procúra,

intercambio e públicacio& n de informacio& n.

No conxúnto dos  bloqúes desta  materia,  en resúmo,  inte&granse con1 ecementos  de  cara& cter

matema& tico e cientí&fico, polo qúe ún enfoqúe interdisciplinar favorecera&  a conexio& n con oútras

materias e mesmo con diversos temas de actúalidade.

Desde o púnto de vista metodolo& xico, o ensino desta materia reqúire qúe se realicen proxectos

nos qúe se traballe en eqúipo para resolver problemas tecnolo& xicos qúe permitan explorar e

formalizar o desen1 o, a prodúcio& n, a avaliacio& n oú a mellora de prodútos relevantes desde o

púnto de vista tecnolo& xico e social. Tra& tase de aprender a identificar e a seleccionar solúcio& ns

aos  problemas  te&cnicos,  a  realizar  ca& lcúlos  e  estimacio& ns,  e  a  planificar  a  realizacio& n  de

actividades  de  desen1 o,  de  montaxe  e  de  verificacio& n  das  caracterí&sticas  dos  prototipos,

contextos de aprendizaxe nos qúe son importantes a iniciativa, a colaboracio& n e o respecto

polas normas de segúridade, e nos qúe as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n son

ferramentas imprescindibles para a búsca de informacio& n, para a elaboracio& n de docúmentos

oú de planos, para a realizacio& n de simúlacio& ns e de ca& lcúlos te&cnicos e econo& micos, e para a

presentacio& n oú a públicacio& n de resúltados.

No  ensino  da  tecnoloxí&a  resúlta  adecúado,  xa  qúe  logo,  reflexionar  e  traballar  en  grúpo

procúrando solúcio& ns a problemas nos qúe se poidan aplicar os con1 ecementos adqúiridos, e

búscar informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o espí&rito emprendedor.
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 5.2 Contribúcio& n  da  materia  ao  desenvolvemento  das

competencias clave

As competencias clave son as contempladas no 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:

• Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL).

• Competencia matema& tica e competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a (CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cí&vicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresio& ns cúltúrais (CCEC).

En fúncio& n da vixencia e da útilidade dos aspectos qúe trata a Tecnoloxí&a, esta materia

ofrece,  sen  dú& bida,  ún  inmenso  potencial  para  axúdar  a  comprender  o  contorno  social  e

tecnolo& xico e para desenvolver ún conxúnto de competencias relacionadas tanto co contexto

profesional como coa participacio& n cidada&  e co desenvolvemento persoal.

A contribúcio& n da materia ao desenvolvemento de cada únha das competencias clave

pode entenderse a trave&s da relacio& n entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal

e como se recolle na segúinte ta&boa:
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

▪ a

b

f

g

h

l

▪ B1.1.  Fases  do  pro-
xecto  tecnolóxico.  A
tecnoloxía como res-
posta  ás  necesida-
des humanas.

B1.2. Deseño de proto-
tipos ou maquetas para
resolver problemas téc-
nicos.

▪ B1.1.  Identificar  e  describir
as etapas necesarias para a
creación dun produto tecno-
lóxico  desde o  seu deseño
ata a súa comercialización.

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá so-
lución a un problema técnico sinxelo, me-
diante o proceso de resolución de proble-
mas tecnolóxicos.

▪ CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

▪ a

b

c

d

e

f

g

h

m

o

▪ B1.3.  Planificación  e
construción de proto-
tipos  ou  maquetas
mediante  o  uso  res-
ponsable  de  mate-
riais,  ferramentas  e
técnicas axeitadas.

B1.4.  Traballo  en equi-
po. Distribución de tare-
fas  e  responsabilida-
des.  Seguridade  no
contorno de traballo.

B1.5.  Documentación
técnica. Normalización.

▪ B1.2.  Realizar  as  opera-
cións técnicas previstas nun
plan de traballo utilizando os
recursos materiais e organi-
zativos con criterios de eco-
nomía, seguridade e respec-
to polo ambiente.

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación nece-
saria  para  a  planificación  da  construción
do prototipo.

▪ CCL

CMCCT

CD

CAA

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

▪ CMCCT

CAA

CSIEE

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito res-
ponsable e respectuoso.

▪ CAA

CSC

CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

▪ b

f

n

▪ B2.1. Bosquexos, es-
bozos, vistas e pers-
pectivas.  Cotación  e
escalas.  Normaliza-
ción.

▪ B2.1. Representar  obxectos
mediante vistas e perspecti-
vas  aplicando  criterios  de
normalización e escalas.

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

▪ CMCCT

CAA

▪ b

e

f

n

▪ B2.2.  Elementos  de
información  de  pro-
dutos  tecnolóxicos:
esbozos  e  bosque-
xos.

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

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

▪ CMCCT

CAA

▪ b

e

f

h

o

▪ B2.3. Documentación
técnica  asociada  a
un produto tecnolóxi-
co.  Aplicacións  infor-
máticas  de  deseño
asistido por computa-
dor e de simulación.

▪ B2.3. Explicar mediante do-
cumentación  técnica  as  fa-
ses  dun  produto  desde  o
seu  deseño  ata  a  súa  co-
mercialización.

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacio-
nados  cun  prototipo  sinxelo  empregando
software específico de apoio.

▪ CCL

CMCCT

CD

CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

▪ b

f

h

o

▪ B3.1.  Materiais  utili-
zados na construción
de  obxectos  tecno-
lóxicos.

B3.2.  Propiedades  dos
materiais técnicos.

▪ B3.1.  Analizar  as propieda-
des dos materiais utilizados
na construción de obxectos
tecnolóxicos.

▪ TEB3.1.1. Describe as características pro-
pias dos materiais de uso técnico.

▪ CCL

CMCCT

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con
que están fabricados obxectos técnicos co-
tiás.

▪ CMCCT

CAA

11
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

▪ b

e

f

g

m

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

B3.4. Normas de segu-
ridade  e  saúde  no  ta-
ller.

▪ B3.2. Manipular e mecanizar
materiais  convencionais
asociando a documentación
técnica  ao proceso  de pro-
dución dun obxecto, respec-
tando  as  súas  característi-
cas e empregando técnicas
e  ferramentas  adecuadas,
con  especial  atención  ás
normas  de  seguridade  e
saúde.

▪ TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguri-
dade  as  ferramentas  do  taller  en  opera-
cións básicas de conformación dos mate-
riais de uso técnico.

▪ CMCCT

CAA

CSC

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

▪ CMCCT

CAA

CSC

CSIEE

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos

▪ b

f

h

o

▪ B4.1. Estruturas: ele-
mentos,  tipos  e  fun-
cións.

B4.2.  Esforzos  básicos
aos  que  están  someti-
das as estruturas.

▪ B4.1. Analizar e describir os
esforzos aos que están so-
metidas as estruturas, expe-
rimentando en prototipos.

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

▪ CCL

CMCCT

CD

▪ TEB4.1.2. Identifica os esforzos caracterís-
ticos  e  a  súa transmisión  nos  elementos
que configuran a estrutura.

▪ CMCCT

CAA

▪ b

f

g

h

o

▪ B4.3. Mecanismos de
transmisión  e  trans-
formación  do  move-
mento en máquinas e
sistemas.

B4.4. Relación de tran-
smisión.

B4.5.  Simuladores  de
sistemas mecánicos.

▪ B4.2.  Identificar  operadores
mecánicos  de  transforma-
ción e transmisión de move-
mentos  en máquinas e sis-
temas  e  empregalos  para
deseñar  e  montar  sistemas
mecánicos.

▪ TEB4.2.1. Describe, mediante información
escrita e gráfica, como transforman e tran-
smiten  o  movemento  distintos  mecanis-
mos.

▪ CCL

CMCCT

▪ TEB4.2.2.  Calcula  a  relación  de  transmi-
sión de elementos mecánicos como as po-
leas e as engrenaxes.

▪ CMCCT

▪ TEB4.2.3. Explica a función dos elementos
que configuran unha máquina ou un siste-
ma desde o punto de vista estrutural e me-
cánico.

▪ CCL

CMCCT

▪ TEB4.2.4. Simula mediante software espe-
cífico  e mediante  simboloxía  normalizada
sistemas mecánicos.

▪ CMCCT

CD

▪ TEB4.2.5.  Deseña e monta sistemas me-
cánicos que cumpran unha función deter-
minada.

▪ CMCCT

CAA

CSIEE

▪ b

e

f

g

▪ B4.6.  Circuítos  eléc-
tricos:  compoñentes
básicos,  funciona-
mento e simboloxía.

▪ B4.3. Deseñar e simular cir-
cuítos  eléctricos  con  sim-
boloxía  adecuada e monta-
los con operadores elemen-
tais.

▪ TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléc-
tricos  básicos  empregando  lámpadas,
zumbadores, motores, baterías e conecto-
res.

▪ CMCCT

CAA

CSIEE

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos bási-
cos,  utilizando software específico  e sim-
boloxía adecuada, e experimenta cos ele-
mentos que o configuran.

▪ CMCCT

CD

CAA

CSIEE

▪ Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

▪ f ▪ B5.1. Elementos dun
equipamento  infor-
mático.

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

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun compu-
tador.

▪ CMCCT

CD

▪ b

e

f

g

h

o

▪ B5.2. Deseño, elabo-
ración  e  comunica-
ción  de  proxectos
técnicos  coas  tecno-
loxías da información
e da comunicación.

▪ B5.2. Utilizar un equipamen-
to informático para elaborar
e  comunicar  proxectos  téc-
nicos sinxelos.

▪ TEB5.2.1.  Manexa  programas  e  software
básicos.

▪ CMCCT

CD

▪ TEB5.2.2.  Utiliza  adecuadamente  equipa-
mentos informáticos e dispositivos electró-
nicos.

▪ CMCCT

CD

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde pro-
xectos técnicos sinxelos con equipamentos
informáticos.

▪ CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

▪ b

e

f

g

n

▪ B5.3.  Programación
de  aplicacións  infor-
máticas.  Estrutura  e
elementos  básicos
dun  programa  infor-
mático.

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

▪ TEB5.3.1.  Deseña  e  elabora  aplicacións
informáticas sinxelas mediante un contor-
no de programación gráfico.

▪ CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCEC

 5.3 Obxectivos

Impartir esta materia en 2º de ESO contribúira&  principalmente a acadar os segúintes

obxectivos da etapa:

a) Asúmir responsablemente os seús deberes, con1 ecer e exercer os seús dereitos no respecto

a& s demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperacio& n e a solidariedade entre as persoas e os

grúpos, exercitarse no dia& logo, afianzando os dereitos húmanos e a igúaldade de trato e de

oportúnidades  entre  múlleres  e  homes,  como  valores  comú& ns  dúnha  sociedade  plúral,  e

prepararse para o exercicio da cidadaní&a democra& tica.

b) Desenvolver e consolidar ha&bitos de disciplina, estúdo e traballo individúal e en eqúipo,

como condicio& n necesaria para únha realizacio& n eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igúaldade de dereitos e oportúnidades entre

eles. Rexeitar a discriminacio& n das persoas por razo& n de sexo oú por calqúera oútra condicio& n

13
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oú circúnstancia persoal oú social. Rexeitar os estereotipos qúe súpon1 an discriminacio& n entre

homes e múlleres, así& como calqúera manifestacio& n de violencia contra a múller.

d) Fortalecer as sú& as capacidades afectivas en todos os a&mbitos da personalidade e nas sú& as

relacio& ns coas demais persoas, así& como rexeitar a violencia, os prexúí&zos de calqúera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas ba& sicas na útilizacio& n das fontes de informacio& n, para adqúirir novos

con1 ecementos  con  sentido  crí&tico.  Adqúirir  únha  preparacio& n  ba& sica  no  campo  das

tecnoloxí&as, especialmente as da informacio& n e a comúnicacio& n.

f) Concibir o con1 ecemento cientí&fico como ún saber integrado, qúe se estrútúra en materias,

así& como con1 ecer e aplicar os me& todos para identificar os problemas en diversos campos do

con1 ecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espí&rito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participacio& n, o sentido

crí&tico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar

decisio& ns e asúmir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con correccio& n, oralmente e por escrito, na lingúa galega e na lingúa

castela& , textos e mensaxes complexas, e iniciarse no con1 ecemento, na lectúra e no estúdo da

literatúra.

l) Con1 ecer, valorar e respectar os aspectos ba& sicos da cúltúra e da historia propias e das oútras

persoas, así& como o patrimonio artí&stico e cúltúral. Con1 ecer múlleres e homes qúe realizaran

achegas importantes a&  cúltúra e a&  sociedade galega, oú a oútras cúltúras do múndo.

m) Con1 ecer e aceptar o fúncionamento do propio corpo e o das oútras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os ha&bitos de coidado e saú& de corporais, e incorporar a edúcacio& n fí&sica e

a pra& ctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Con1 ecer e valorar a

dimensio& n húmana da sexúalidade en toda a sú& a diversidade. Valorar criticamente os ha&bitos

sociais relacionados coa saú& de, o consúmo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,

contribúí&ndo a&  sú& a conservacio& n e a&  sú& a mellora.
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 5.4 Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos  e  instrúmentos  de  avaliacio& n  para  cada

esta&ndar de aprendizaxe

Na segúinte ta&boa amo& sase a temporalizacio& n,  os procedementos e instrúmentos de

avaliacio& n,  así&  como  o  grado  mí&nimo  de  consecúcio& n,  para  cada  esta&ndar  de  aprendizaxe

avaliable:

BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

1

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

Todas as avaliacións. Elabora  o  deseño  dun
prototipo  que  dá  solución  a
un  problema  técnico  sinxelo
con  pequenos  erros  na
representación.

Deseño do prototipo realizado
nun  sistema  de
representación  determinado.
Realización de planos.

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

Todas as avaliacións. Cubre  os  documentos
básicos  necesarios  para  a
planificación  da  construción
dun prototipo sinxelo.

Realización  da  planificación
do  proxecto  con  todos  os
documentos  que  a
compoñen:  Elaboración  do
plan de traballo e entrega da
memoria técnica.

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

Todas as avaliacións. Constrúe un  prototipo  que
case dá solución ao problema
técnico principal proposto.

Observación  e  valoración  do
prototipo construído.

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

Todas as avaliacións. Mantén  habitualmente  unha
actitude  de  respecto  e
colaboración  cos  seus
compañeiros.

Observación  na  aula.
Rexistros  no  caderno  do
profesor

2

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

Todas as avaliacións. Debuxa,  con  limpeza  e
claridade,  as  vistas  onde se
aprecie  axeitadamente  o
obxecto ou sistema a fabricar.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

Todas as avaliacións. Interpreta  esbozos  e
bosquexos  de  produtos
tecnolóxicos sinxelos.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

Todas as avaliacións. Realiza un orzamento sinxelo
nunha folla de cálculo.
Elabora  os  puntos  básicos
dunha  memoria  técnica,  cun
procesador de texto.

Realización  de exercicios  no
ordenador  da  aula  de
informática.
Memoria técnica do proxecto

3

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

Características  xerais:  1ª
Avaliación.
A madeira: 1ª Avaliación.
Os metais: 1ª Avaliación.

Describe  as  propiedades
máis  importantes  dos
materiais.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

Todas as avaliacións. Distingue os tipos de madeira
e   as  distintas  aliaxes  de
metais  como  o  ferro  e  o
cobre.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

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

Todas as avaliacións. Identifica  e  manipula  con
seguridade  as  ferramentas
básicas de traballo no taller.

Observación no taller.

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

Todas as avaliacións. Elabora  un  plan  básico  de
traballo  no  taller  tendo  en
conta  as  normas
fundamentais  de  seguridade
e saúde.

Memoria técnica do proxecto.

4

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

2ª Avaliación. Distingue  os  diferentes  tipos
de estruturas.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

2ª Avaliación. Sinala  os  esforzos  aos  que
está sometido cada elemento
dunha estrutura sinxela.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

2ª Avaliación. Explica o funcionamento dos
principais  mecanismos  de
transmisión  e  de
transformación  de
movemento.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

2ª Avaliación. Calcula  relacións  de
transmisións  en  sistemas  de
poleas  e  engrenaxes   de
dous elementos.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

2ª Avaliación. Explica  a  función  dos
elementos  que  compoñen
unha  máquina  ou  sistema
mecánico sinxelo.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

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

2ª Avaliación. Simula  e  interpreta  con
software  especifico  o
funcionamento  de  sistemas
mecánicos sinxelos.

Exercicios  de  simulación  no
ordenador da aula.

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

2ª Avaliación. Deseña e fabrica un sistema
mecánico  sinxelo  que  acade
unha multiplicación de forza.

Obxecto construído.

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

3ª Avaliación. Deseña  e  monta  circuítos
eléctricos básicos en serie e
paralelo.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.
Realización  de  prácticas  de
montaxe no taller.

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

3ª Avaliación. Deseña  e  experimenta  con
circuítos  eléctricos  básicos
mediante software específico.

Exercicios  de  simulación  no
ordenador da aula.

5 TEB5.1.1.  Identifica  as  partes
dun computador.

3ª Avaliación. Identifica  as  partes
fundamentais  dun
computador.

Realización de exercicios.
Realización  de  probas
escritas.

TEB5.2.1.  Manexa programas
e software básicos.

Todas as avaliacións. Manexa  basicamente  un
procesador  de  texto,  unha
folla de cálculo, un simulador
de  circuítos  eléctricos  e  de
sistemas  mecánicos  e  o
programa scratch.

Realización  de exercicios  no
ordenador da aula.
Memoria técnica
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

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

Todas as avaliacións. Utiliza  adecuadamente  o
ordenador  asignado
respectando  as  normas  de
manexo.

Observación  do  manexo  na
aula.

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

Todas as avaliacións. Utiliza  un  programa  de
ofimática  para  a  elaboración
dun proxecto técnico sinxelo.

Realización  de exercicios  no
ordenador da aula.
Memoria técnica.

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

1ª e 3ª Avaliación. Realiza  videoxogos  moi
sinxelos  co   programa
Scratch.
Crea  programas  básicos,
para  o  control  dun  robot,
empregando  aplicacións  e
software de Makeblock.

Aplicacións acadadas.

Prácticas no taller.

 5.5 Metodoloxí&a

A aprendizaxe dos  contidos  da a& rea de  tecnoloxí&a  realí&zase  traballando mediante o

me&todo de proxectos.  De forma moi  esqúema& tica,  o  me&todo de  proxectos  consta  de catro

etapas: observar, desen1 ar, constrúí&r e avaliar.

Cada ún dos bloqúes de contidos da materia sera&  traballado dentro das distintas etapas:

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas e  Bloque 5: Tecnoloxías da información e

da comunicación:  A metodoloxí&a empregada basearase núnha exposicio& n inicial por parte do

profesorado  (sempre partindo dos con1 ecementos previos dos alúmnos,  fomentando a sú& a

participacio& n e presentado aplicacio& ns reais dos contidos para asegúrar a fúncionalidade do

aprendido,e acadar así&  a motivacio& n do alúmnado) e alternarase coa ana& lise de obxectos e

dúnha posterior observacio& n e búsca de informacio& n por parte do alúmnado, qúe sera&  levada a

cabo na aúla e na aúla de informa& tica empregando os software axeitado.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica: O alúmnado realizara&  distintas actividades de

debúxo, coa fin de acadar as habilidades necesarias para ser qúen de elaborar o desen1 o do

obxecto a constrúí&r dentro do proxecto de cúrso.

Bloque  3:  Materiais  de  uso  técnico  e  Bloque  4.  Máquinas  e  sistemas:  estruturas,

mecanismos e  circuítos  eléctricos: A  metodoloxí&a  a  segúir  sera&  expositora  e   pra& ctica,  o

alúmnado empregara&  distintas  te&cnicas de traballo e manipúlacio& n de materiais coa fin de

constrúí&r  o  obxecto  do  proxecto  do  cúrso.  Obterase,  na  medida  do  posible,  por  qúe  esta
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metodoloxí&a  desenvo& lvese  núnha  aúla-taller  preparada  para  impartir  contidos  cúnha

compon1 ente  pra&ctica  importante.  Co traballo  individúal  prete&ndese  favorecer  a aútonomí&a

persoal do alúmnado a trave&s de diferentes tarefas como resolúcio& n de exercicios, pra& cticas oú

peqúenos traballos de investigacio& n. Debido a particúlaridade de este ano acade&mico 21-22 a

caúsa  da  pandemia,  o  traballo  individúal  sera&  preferente,  sobre  todo  dúrante  a  Primeira

Avaliacio& n.

 5.6 Materiais e recúrsos dida& cticos

Esta  materia  esta&  inclúí&da  no proxecto E-DIXGAL,  polo  qúe o  contido e  actividades

traballaranse a  trave&s  da plataforma de ensino virtúal  EVA.  As  explicacio& ns  na  aúla  sera&n

acompan1 adas de material aúdiovisúal qúe sera&  proxectado empregando o cano& n e a pizarra

dixital  qúe  posú& en  as  aúlas  do  centro.  Farase  úso  do  software  necesario  empregando  os

ordenadores  convertibles do alúmnado, realizaranse procúras bibliogra& ficas empregando a

Biblioteca  do  centro  e  as  tarefas  de  constrúcio& n  realizaranse  no  Taller  de  Tecnoloxí&a,

empregando os materiais e ferramentas axeitadas, sempre qúe o traballo no taller permita

manter as recomendacio& ns COVID:

• Os accesos ao taller de tecnoloxí&a faranse de maneira ordenada, formando únha fila

qúe manten1 a a separacio& n interpersoal recomendada.

• Antes de entrar no taller cada persoa desinfectara&  as mans co xel hidroalcoho& lico qúe

estara&  a sú& a disposicio& n na porta de entrada.

• Os postos de traballo mantera&n ún distanciamento entre persoas de 1,2 m

• Emprego de ma&scara dúrante toda  a sesio& n de traballo.

• Emprego dún kit de ferramentas ba& sicas de úso persoal, dúrante a sesio& n. Ao remate de

cada clase o alúmno oú alúmna desinfectara&  toda a ferramenta empregada.

• No caso de ferramentas de úso compartido, cada alúmno oú alúmna desinfectara&  as

ferramentas empregadas antes de colocalas no panel correspondente.

• O posto de traballo sera&  desinfectado polo alúmno oú alúmna antes de abandonar o

taller.

• O traballo inicial sera&  fúndamentalmente individúal, pero, si a sitúacio& n epidemiolo& xica

o permite poderemos facer grúpos de traballo ao longo do cúrso.
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 5.7 Criterios  sobre a  avaliacio& n,  cúalificacio& n  e  promocio& n  do

alúmnado

Para a avaliacio& n  e  posterior  cúalificacio& n do alúmnado empregaranse os segúintes

instrúmentos de avaliacio& n:

1.-  PROBAS  OBXECTIVAS:  O  profesor  oú  profesora  avaliara&  analizando  as  respostas  dos

alúmnos  se   comprenderon  os  conceptos  e  se  son capaces  de  realizar  os  procedementos

propios de cada únidade oú únidades dida& cticas.

2.- PROXECTO TECNOLÓXICO:  A nota obtida no proxecto de taller sera&  calcúlada atendendo

aos segúintes aspectos:

a) Memoria técnica: Cada grúpo debera&  entregar, ao finalizar o proxecto, únha memoria

te&cnica elaborada por eles, qúe contera&  os segúintes púntos:

1. Portada

2. I	ndice

3. Desen1 o  do obxecto constrúí&do,  inclúí&ndo as vistas necesarias,  correctamente

acotadas.

4. Listado de materiais empregados

5. Listado de ferramentas

6. Procedemento de constrúcio& n

7. Dificúltades atopadas

8. Avaliacio& n do obxecto constrúí&do

9. Bibliografí&a

Os criterios para avaliar a memoria presentada sera&n:

Calidade dos contidos:  Emprego e seleccio& n axeitada das fontes de informacio& n e  

nivel  de  concrecio& n  e  adecúacio& n  da  informacio& n  seleccionada.  Na  redaccio& n  dos  

contidos  debera&  empregar  vocabúlario  tecnolo& xico  axeitado,  así&  como  riqúeza  de  

expresio& ns.

Orden  de  exposición  dos  contidos:  Emprego  da  orde  lo& xica  de  exposicio& n  dos  

contidos para lograr ún resúltado qúe resúlte ameno para o lector.

Limpeza e presentación: Calidade do formato final do traballo, emprego de editores 

de texto,  de imaxes e presentacio& n axeitada mantendo a limpeza.  
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b) Obxecto construído: Púntúarase qúe o obxecto cúmpra as dimensio& ns especificadas

no  desen1 o  inicial,  qúe  fúncione  correctamente,  qúe  as  te&cnicas  constrútivas

empregadas sexan as ma& is axeitadas e qúe a presentacio& n final sexa limpa e ordenada.

c) Traballo  individual: Ao  longo  das  distintas  sesio& ns  qúe  se  realizara&n  no  taller  o

profesorado  tomara&  notas  sobre  o  traballo  persoal  de  cada  alúmno,  así&  como  o

cúmprimento  das  normas  de  segúridade  e  conservacio& n  e  a  actitúde  de  cada  ún

respecto aos seús compan1 eiros de grúpo .

3.- TALLER DE ROBÓTICA: Púntúarase a calidade e a cantidade de aplicacio& ns creadas polos

alúmnos, así& como o traballo individúal, na búsca de solúcio& ns ao problema proposto.

4.- TALLER DE IMPRESIÓN 3D:  Púntúarase a calidade e a cantidade de pezas desen1 adas e

creadas polos alúmnos, na búsca de solúcio& ns ao problema proposto.

5.-  TRABALLO DE CLASE:  Mediante a observacio& n directa,  dúrante as distintas sesio& ns  do

cúrso,  o  profesorado  tomara&  nota  no  seú  caderno  dos  aspectos  ma& is  relevantes  qúe  se

aprecien no traballo de aúla: atencio& n e interese mostrados nas explicacio& ns, realizacio& n das

tarefas  encargadas,  tanto  na  clase  como  na  casa,  mantemento  da  orde  e  limpeza da  aúla,

emprego do material axeitado e colaboracio& n entre igúais.

Criterios de cualificación para obter a nota de avaliación:
Probas obxectivas Proxecto tecnolóxico,  

taller de robótica e
taller de impresión 3D

Traballo de clase

70% 20% 10%

Realizaranse dúas probas por avaliación, a

nota  será  a  media  aritmética  das  notas

obtidas en cada proba. 

Se  un  alumno  ou  alumna  é  detectado

copiando durante unha destas probas, será

cualificado  cunha  nota  de  0  na  proba,  o

que implicará un suspenso na corresponde

avaliación.

No caso do Proxecto tecnolóxico, a nota
será calculada tendo en conta:

A memoria técnica :       5%

O obxecto construído:   10%

Traballo individual:       5%

No caso do Taller de Robótica:

Aplicacións creadas:  15%

Traballo  autónomo  na  busca  de
solucións: 5%

No caso do Taller de Impresión 3D:

Aplicacións creadas:  15%

Traballo  autónomo  na  busca  de
solucións: 5%

Esta  nota  será  obtida  das  anotacións
periódicas tomadas polo profesorado
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Se  ún  alúmno  non  traballa  de  maneira  reiterada  no  taller,  interrompe  oú  molesta

continúamente, impedindo a actividade do resto da clase, sera&   cúalificado cúnha nota de 0

nesta parte da materia.

Se nalgúnha avaliacio& n non se realizase ningúnha das fases do proxecto tecnolo& xico oú taller

de programacio& n,  a nota serí&a  calcúlada tendo en conta ún peso do  90% para as probas

obxectivas e ún 10% para o traballo de clase.

De darse a sitúacio& n de qúe nalgúnha avaliacio& n se traballen varios talleres,  a nota sera&  a

media das notas obtidas en cada taller.

No caso do Proxecto Tecnolo& xico, de non ter rematado o proxecto non se enviara&  a memoria

te&cnica, co cal o traballo individúal pasara&  a ponderar o 10% e o obxecto constrúí&do o 10%

restante.

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia,  ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n tera&  lúgar entre o 6 e 8 de xún1 o, segúndo

fixe xefatúra de estúdos.

A nota  final  de  xuño sera&  calcúlada  realizando  a  media  entre  as  notas  obtidas  nas  tres

avaliacio& ns, sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 4. De non súperar o 5 de media, o

alúmno  oú  alúmna  debera&  presentarse  a  únha  recúperacio& n,  qúe  consistira&  núnha  proba

escrita onde se examinara&  dos contidos non acadados. Esta proba  realizarase na aúla, entre o

9 e o 22 de xún1 o e para preparala, a partires do 9 de xún1 o traballaremos na aúla actividades de

apoio,  recúperacio& n  e  titorí&a  qúe  sera&n  desen1 adas  atendendo  ao  informe  de  avaliacio& n

individúalizado realizado polo eqúipo docente despois da terceira avaliacio& n.

 

Os alúmnos e alúmnas qúe súperen a materia coa nota media das tres avaliacio& ns parciais

dúrante  o  perí&odo  abrangúido  entre  a  terceira  avaliacio& n  parcial  e  a  avaliacio& n  final

dedicaranse a realizar actividades de reforzo, ampliacio& n e titorí&a desen1 adas pola profesora da

materia. Os alúmnos e alúmnas qúe tin1 an súperada a materia coas tres avaliacio& ns podera&n

ver modificada a sú& a nota final, en fúncio& n do traballo realizado dúrante o perí&odo posterior a&

terceira avaliacio& n. A cúalificacio& n definitiva da materia farase efectiva na avaliacio& n final de

cúrso, con data 23 de xún1 o. 
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 5.8 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a

practica docente.

Para avaliar o proceso de ensino estable&cense os segúintes indicadores de logro:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

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

Deseña  un  prototipo  que  dá  solución  a  un  problema  técnico  sinxelo
utilizando  os  Sistemas  de  Representación  Diédrico,  Perspectiva
Caballera e Perspectiva Isométrica.

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

Realiza os informes escritos, o orzamento, o reparto de tarefas e o listado
de  ferramentas  e  materiais  para  a  planificación  da  construción  dun
prototipo.

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

Constrúe un prototipo que resolva un problema técnico sinxelo proposto
polo profesor/a.

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

Respecta as ideas e opinións das compañeiras e compañeiros do grupo.
Expón as súas ideas e opinións.
Asume as tarefas e responsabilidades que lle corresponden.

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

Representa con claridade en Sistema Diédrico  e Perspectivas Caballera
e Isométrica obxectos ou sistemas técnicos a fabricar.
Acota  sobre  as  vistas  e  fai  debuxos  a  escala  de  obxectos  técnicos
sinxelos.

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

Extrae  toda  a  información  proporcionada  a  través  dun  esbozo  ou  un
bosquexo.

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

Elabora correctamente a documentación relativa a cada proxecto técnico
realizado con software ofimático.

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

Describe as propiedades xerais características dos diferentes materiais e

de forma máis detallada da madeira e dos metais.

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

Recoñece  os  materiais  cos  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.

Manexa correctamente e de forma segura as ferramentas.

Emprega  correctamente  as  técnicas  necesarias  para  o  traballo  con

diferentes materiais.

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

Realiza un plan detallado de traballo no taller con especial atención ás

normas de seguridade e saúde.

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

Describe as características propias dos diferentes tipos de estruturas.

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

Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión en diferentes

tipos de estruturas.

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

Explica  apoiándose  nun  debuxo  ou  esquema  como  se  produce  a

transformación e transmisión de movemento nos principais mecanismos.

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

Calcula relacións de transmisión en sistemas mecánicos de transmisión

do movemento circular.

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

Identifica os principais elementos que forman unha máquina ou sistema

dende o punto de vista estrutural e mecánico e explica as súas funcións.

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

Simula  e  interpreta  con  software  de  representación  de  sistemas

mecánicos o seu funcionamento.

TEB4.2.5.  Deseña  e  monta  sistemas  mecánicos  que Deseña e fabrica sistemas mecánicos de transmisión ou  transformación
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

cumpran unha función determinada. do movemento.

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

Deseña e monta circuítos eléctricos básicos con diferentes operadores

eléctricos en serie e paralelo.

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

Manexa software  específico  que permite  o  deseño e  a  simulación  do

funcionamento de circuítos eléctricos básicos en serie e paralelo.

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. Enumera e identifica as partes dun computador.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. Manexa axeitadamente un procesador de texto, unha folla de cálculo, un

simulador de circuítos eléctricos e de sistemas mecánicos e o programa

Scratch.

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

Sempre cumpre coas normas marcadas de manexo dos ordenadores.

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

Utiliza un programa ofimático para a elaboración dun proxecto técnico.

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

Realiza videoxogos de nivel básico co programa informático Scratch.

Para a avaliacio& n da pra& ctica docente estable&cense os segúintes indicadores de logro:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 

sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 

particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 

docente na aula-taller.
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 

estándares de aprendizaxe
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de 
conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo.

• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-
taller.

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 

novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización 

de prácticas e proxectos.
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao 

alumnado.

Traballo na aula-taller

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado .
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 

estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de
ensino-aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e 

actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 

desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o 

proceso de ensino-aprendizaxe.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado dos resultados obtidos.

 5.9 Organizacio& n das actividades de segúimento, recúperacio& n e

avaliacio& n das materias pendentes

Dúrante  o  cúrso  2021/22  ningú& n  alúmno  oú  alúmna  de  3º  ESO  ten  a  materia  de

Tecnoloxí&a 2º ESO pendente.

 5.10 Desen1 o  da  avaliacio& n  inicial  e  medidas  de  atencio& n  a&

diversidade

Debido a qúe a materia de Tecnoloxí&a e&  impartida por primeira vez no cúrso de 2º ESO,

resúlta  conveniente  detectar  os  con1 ecementos  do alúmnado respecto aos  contidos  qúe  se

tratara&n ao longo do cúrso, xa qúe non dispomos de resúltados de cúrsos anteriores. Para o

logralo,  dúrante as primeiras sesio& ns de clase o profesorado propora&  distintas actividades,

orais oú escritas ao alúmnado, sempre intentado únha participacio& n activa e motivadora.

Ao longo do cúrso mediante o segúimento diario da actividade do alúmno oú alúmna  na clase,

propondo exercicios de repaso e algúnha proba orientada a este fin, detectarase se existen

casos qúe precisen da aplicacio& n de medidas, tanto a nivel individúal como a nivel colectivo.

Unha  vez  detectadas  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas:

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de pra& cticas

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla

• Ampliacio& n de tempo na realizacio& n de probas de avaliacio& n

Apoios en peqúeno grúpo

• Titorí&as dúrante os recreos

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.

Estas  medidas  sera&n  concretadas  e  aplicadas  segúndo  o  caso  concreto  de  atencio& n  a&

diversidade.
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 5.11 Adaptacio& n  da  programacio& n  en  caso  de  ensino  a

distancia

No mes de setembro realizoúse únha enqúisa a todos os alúmnos de 2ºESO co obxectivo de

acadar  informacio& n  acerca  dos  dispositivos  qúe  dispon1 en  para  o  traballo  a  distancia  e  a

conectividade  a  Internet.  No  cúrso  de  2ºESO  21-22 o  100%  dos  alúmnos  dispon1 en  de

conexio& n a Internet e dún ordenador persoal, cedido pola Consellerí&a de Cúltúra, Edúcacio& n e

Universidade, dentro do proxecto de implantacio& n do libro dixital E-DIXGAL. Nos casos nos

qúe temporalmente non se dispon1 a de conexio& n a internet nos fogares, podera&n traballar no

modo EVA offline e actúalizar as tarefas ao chegar ao centro e conectarse a&  rede Abalar.

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da EVA. Tendo en conta qúe xa en cúrsos anteriores

foi  empregada  a  Aúla  Virtúal  do  centro  de  maneira  regúlar  para  traballar  a  materia,  o

alúmnado xa esta&  afeito ao enví&o de tarefas na plataforma dixital baseada en Moodle. O cúrso

empregarase para públicar contidos  explicativos  ,  explicacio& ns gravadas en ví&deo, enví&o de

traballos e tarefas, e realizacio& n de cúestionarios e probas telema& ticas. Para a comúnicacio& n e

a resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros do EVA , o correo electro& nico e a

mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se fose preciso contactar coas familias.

Actividades programadas:

Cúrso da materia no EVA con distintos tipos de actividades de repaso, recúperacio& n e reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recursos:

• Material dos libros dixitais inclúí&dos no EVA

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia
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 • Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar

Avaliación:

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 

A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 

En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos de Avaliación:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na búsca de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos de Avaliación:

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal oú no EVA

• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal oú no EVA

Información ao alumnado e ás familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n dida& ctica mediante o EVA A informacio& n a& s familias chegaralle a pola pa& xina

web do IES de Chapela.

Publicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.
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6. PROGRAMACIO	 N DE TECNOLOXI	A 3º DE ESO

6.1. Contexto e introdúcio& n

A  tecnoloxí&a  desenvolve  ún  papel  fúndamental  na  sociedade  actúal,  porqúe

proporciona  ún  conxúnto  de  con1 ecementos  e  de  te&cnicas  qúe  permiten  satisfacer  as

necesidades  individúais  e  colectivas.  Neste  sentido,  a  tecnoloxí&a  ache&galle  ao  cúrrí&cúlo  a

capacidade  de  analizar  e  redesen1 ar  a  relacio& n  entre  os  dispositivos  tecnolo& xicos  e  as

necesidades  sociais,  a&mbito  no  qúe  a  innovacio& n  e  a  condicio& n  de  inmediata  qúe  lle  son

propias dotan esta materia dúnha grande relevancia edúcativa. Na resolúcio& n de problemas

tecnolo& xicos conxú& ganse, ademais da innovacio& n, elementos como o traballo en eqúipo oú o

cara& cter  emprendedor,  qúe  son  imprescindibles  para  formar  únha  cidadaní&a  aúto& noma  e

competente.  Ademais,  o  con1 ecemento  da  tecnoloxí&a  proporciona  únha  imprescindible

perspectiva  cientí&fico-tecnolo& xica  sobre  a  necesidade  de  constrúí&r  únha  sociedade

sústentable, formada por únha cidadaní&a crí&tica con respecto ao qúe acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxí&a trata de lograr os seús fins abordando ún amplo conxúnto de

temas ao longo do primeiro ciclo de edúcacio& n secúndaria obrigatoria. O bloqúe de "Proceso

de resolúcio& n de problemas tecnolo& xicos" trata o desenvolvemento de habilidades e me&todos

para  identificar  as  necesidades,  formúlar  solúcio& ns  aos  problemas  te&cnicos,  e  proxectar  e

constrúí&r  os  obxectos qúe os resolven. Este bloqúe e&  transversal  con respecto a&  materia e

constitú& e o eixe principal do seú desenvolvemento. No bloqúe de "Expresio& n e comúnicacio& n

te&cnica"  apre&ndese  a  interpretar  e  prodúcir  docúmentos  te&cnicos,  para  o  qúe  se  deben

adqúirir te&cnicas ba& sicas de debúxo e de manexo de programas de desen1 o gra& fico. Ao longo do

ciclo, os docúmentos deben evolúcionar de simples a complexos, ao tempo qúe se introdúcen

as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n para elaborar proxectos te&cnicos. O bloqúe

de "Materiais  de úso te&cnico"  trata  as caracterí&sticas,  as  propiedades e as  aplicacio& ns  dos

materiais te&cnicos como as te&cnicas de traballo con ferramentas e ma&qúinas centra&ndose nos

doús materiais ma& is habitúais:  a madeira e os metais,  e estúda tame&n os comportamentos

relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  ha&bitos  de  segúridade  e  saú& de.  O  bloqúe  de

"Ma&qúinas e sistemas" introdúce as forzas qúe soporta únha estrútúra, os esforzos aos qúe

esta&n sometidos os elementos qúe a configúran, e o fúncionamento dos operadores ba& sicos

para a transmisio& n e a transformacio& n do movemento, aspectos fúndamentais das ma&qúinas.

Ademais, tame&n se tratan os feno& menos e os dispositivos asociados a&  electricidade, a forma de
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enerxí&a  ma& is  útilizada  nas  ma&qúinas  e  nos  sistemas  de  control.  Finalmente,  o  bloqúe  de

"Tecnoloxí&as  da  informacio& n  e  da  comúnicacio& n"  e&  necesario  para  aprender  a  útilizar

eficientemente as ferramentas dixitais, dominio qúe debe facilitar as aprendizaxes recollidas

nos bloqúes anteriores. Nesta etapa tra& tase de úsar os eqúipamentos informa& ticos de xeito

segúro  para  desen1 ar,  elaborar  e  comúnicar  os  proxectos  te&cnicos,  sen  esqúecer  qúe  na

sociedade actúal e&  necesaria únha formacio& n adecúada no úso das ferramentas de procúra,

intercambio e públicacio& n de informacio& n.

No conxúnto dos  bloqúes desta  materia,  en resúmo,  inte&granse con1 ecementos  de  cara& cter

matema& tico e cientí&fico, polo qúe ún enfoqúe interdisciplinar favorecera&  a conexio& n con oútras

materias e mesmo con diversos temas de actúalidade.

Desde o púnto de vista metodolo& xico, o ensino desta materia reqúire qúe se realicen proxectos

nos qúe se traballe en eqúipo para resolver problemas tecnolo& xicos qúe permitan explorar e

formalizar o desen1 o, a prodúcio& n, a avaliacio& n oú a mellora de prodútos relevantes desde o

púnto de vista tecnolo& xico e social. Tra& tase de aprender a identificar e a seleccionar solúcio& ns

aos  problemas  te&cnicos,  a  realizar  ca& lcúlos  e  estimacio& ns,  e  a  planificar  a  realizacio& n  de

actividades  de  desen1 o,  de  montaxe  e  de  verificacio& n  das  caracterí&sticas  dos  prototipos,

contextos de aprendizaxe nos qúe son importantes a iniciativa, a colaboracio& n e o respecto

polas normas de segúridade, e nos qúe as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n son

ferramentas imprescindibles para a búsca de informacio& n, para a elaboracio& n de docúmentos

oú de planos, para a realizacio& n de simúlacio& ns e de ca& lcúlos te&cnicos e econo& micos, e para a

presentacio& n oú a públicacio& n de resúltados.

No  ensino  da  tecnoloxí&a  resúlta  adecúado,  xa  qúe  logo,  reflexionar  e  traballar  en  grúpo

procúrando solúcio& ns a problemas nos qúe se poidan aplicar os con1 ecementos adqúiridos, e

búscar informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o espí&rito emprendedor.
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6.2. Contribúcio& n  da  materia  ao  desenvolvemento  das

competencias clave

As competencias clave son as contempladas no 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:

• Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL).

• Competencia matema& tica e competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a (CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cí&vicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresio& ns cúltúrais (CCEC).

En fúncio& n da vixencia e da útilidade dos aspectos qúe trata a Tecnoloxí&a, esta materia

ofrece,  sen  dú& bida,  ún  inmenso  potencial  para  axúdar  a  comprender  o  contorno  social  e

tecnolo& xico e para desenvolver ún conxúnto de competencias relacionadas tanto co contexto

profesional como coa participacio& n cidada&  e co desenvolvemento persoal.

A contribúcio& n da materia ao desenvolvemento de cada únha das competencias clave

pode entenderse a trave&s da relacio& n entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal

e como se recolle na segúinte ta&boa:
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

a

b

f

g

h

l

o

B1.1. Fases do proxecto
tecnolóxico. A tecnoloxía
como resposta ás nece-
sidades humanas.

B1.2. Deseño de prototi-
pos  ou  maquetas  para
resolver  problemas  téc-
nicos.

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

TEB1.1.1. Deseña un prototipo
que dá solución a un problema
técnico, mediante o proceso de
resolución  de  problemas  tec-
nolóxicos.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

a

b

c

d

e

f

g

h

m

o

B1.3.  Planificación  e
construción  de  prototi-
pos  ou  maquetas  me-
diante  o  uso  responsa-
ble  de  materiais,  ferra-
mentas e técnicas axei-
tadas.

B1.4.  Traballo  en  equi-
po. Distribución de tare-
fas e responsabilidades.
Seguridade  no  ámbito
de traballo.

B1.5.  Documentación
técnica.  Normalización.
Utilización  das  tecnolo-
xías da información e da
comunicación.

B1.2. Realizar as operacións técnicas
previstas nun plan de traballo utilizan-
do os recursos materiais e organizati-
vos con criterios de economía, seguri-
dade e respecto polo ambiente, e va-
lorando as condicións do contorno de
traballo.

TEB1.2.1. Elabora a documen-
tación necesaria para a planifi-
cación da construción do pro-
totipo.

CCL

CMCCT

CD

CAA

TEB1.2.2. Constrúe un prototi-
po que dá solución  a un pro-
blema técnico, mediante o pro-
ceso de resolución de proble-
mas tecnolóxicos.

CMCCT

CAA

CSIEE

TEB1.2.3.  Traballa  en  equipo
de xeito responsable e respec-
tuoso.

CAA

CSC

CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

b

e

f

n

B2.1.  Elementos  de  in-
formación  de  produtos
tecnolóxicos:  esbozos  e
bosquexos.

B2.1.  Interpretar  esbozos  e  bosque-
xos  como elementos  de información
de produtos tecnolóxicos.

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e
bosquexos como elementos de
información de produtos tecno-
lóxicos.

CMCCT

CAA

b

e

f

h

o

B2.2.  Documentación
técnica  asociada  a  un
produto  tecnolóxico.
Aplicacións  informáticas
de  deseño  gráfico  por
computador ou de simu-
lación.

B2.2.  Explicar,  mediante  documenta-
ción  técnica,  as  fases  dun  produto
desde  o  seu  deseño  ata  a  súa  co-
mercialización.

TEB2.2.1.  Produce  os  docu-
mentos  relacionados  cun pro-
totipo  empregando  software
específico de apoio.

CCL

CMCCT

CD

CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

b

e

f

g

h

o

B3.1.  Materiais  utiliza-
dos  na  construción  de
obxectos tecnolóxicos.

B3.2.  Propiedades  dos
materiais técnicos: técni-
cas de identificación.

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 as
modificacións que se poidan producir.

TEB3.1.1.  Describe  as  carac-
terísticas propias dos materiais
de uso técnico, comparando as
súas propiedades.

CCL

CMCCT

CAA

TEB3.1.2.  Explica  as  técnicas
de identificación das propieda-
des  mecánicas  dos  materiais

CCL

CMCCT
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

de uso técnico. CAA

Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control

b

f

h

o

B4.1. Efectos da corren-
te eléctrica. Lei de Joule.

B4.1. Relacionar os efectos da ener-
xía  eléctrica e a súa capacidade de
conversión  noutras  manifestacións
enerxéticas.

TEB4.1.1. Explica os principais
efectos da corrente eléctrica e
a súa conversión.

CCL

CMCCT

b

f

B4.2.  Circuíto  eléctrico:
magnitudes  eléctricas,
elementos,  funciona-
mento e simboloxía.  Lei
de Ohm.

B4.3.  Instrumentos  de
medida  das  magnitudes
eléctricas básicas.

B4.2. Experimentar  con instrumentos
de  medida  e  obter  as  magnitudes
eléctricas básicas.

TEB4.2.1. Utiliza os instrumen-
tos de medida para coñecer as
magnitudes  eléctricas  de  cir-
cuítos básicos.

CMCCT

CAA

TEB4.2.2.  Calcula  as  magni-
tudes eléctricas básicas en cir-
cuítos eléctricos sinxelos.

CMCCT

b

f

g

B4.4.  Deseño,  simula-
ción  e  montaxe  de  cir-
cuítos  eléctricos e elec-
trónicos básicos.

B4.3. Deseñar e simular circuítos con
simboloxía  adecuada  e  montar  cir-
cuítos con operadores elementais.

TEB4.3.1. Deseña e monta cir-
cuítos eléctricos e electrónicos
básicos  empregando  lámpa-
das, zumbadores, díodos LED,
transistores, motores, baterías,
conectores,  condensadores  e
resistencias.

CMCCT

CAA

CSIEE

TEB4.3.2.  Deseña  circuítos
eléctricos  básicos,  utilizando
software específico e simbolo-
xía  adecuada,  e  experimenta
cos elementos  que o configu-
ran.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

b

e

f

g

B4.5.  Sistemas  de  con-
trol por computador. Ele-
mentos  básicos  de pro-
gramación.

B4.4.  Deseñar,  montar  e  programar
un sistema sinxelo de control.

TEB4.4.1.  Elabora  un  progra-
ma informático que xestione o
funcionamento dun sistema de
control.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación

f B5.1.  Elementos  dun
equipamento  informáti-
co.

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

TEB5.1.1.  Identifica  as  partes
dun computador e é capaz de
substituír  e montar  pezas cla-
ve.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

a

b

e

f

g

m

B5.2.  Ferramentas  e
aplicacións básicas para
a procura, a descarga, o
intercambio e a publica-
ción de información.

B5.3.  Medidas de segu-
ridade no uso dos siste-
mas  de  intercambio  de
información.

B5.2.  Utilizar  de  forma segura  siste-
mas de intercambio de información.

TEB5.2.1.  Manexa  espazos
web, plataformas e outros sis-
temas de intercambio de infor-
mación.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

TEB5.2.2. Coñece as medidas
de  seguridade  aplicables  a
cada situación de risco.

CMCCT

CD

CAA

CSC

b

e

B5.4.  Deseño,  elabora-
ción e comunicación  de

B5.3.  Utilizar  un  equipamento  infor-
mático para elaborar e comunicar pro-

TEB5.3.1.  Instala  e  manexa
programas e software básicos.

CMCCT

CD
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

f

g

h

o

proxectos  técnicos  coas
tecnoloxías  da  informa-
ción e da comunicación.

xectos técnicos. CAA

TEB5.3.2.  Utiliza  adecuada-
mente equipamentos informáti-
cos e dispositivos electrónicos.

CMCCT

CD

CAA

TEB5.3.3. Elabora, presenta e
difunde proxectos técnicos con
equipamentos informáticos.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

6.3. Obxectivos

Impartir esta  materia en 3º da ESO contribúira&  principalmente a acadar os segúintes

obxectivos da etapa:

a) Asúmir responsablemente os seús deberes, con1 ecer e exercer os seús dereitos no respecto

a& s demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperacio& n e a solidariedade entre as persoas e os

grúpos, exercitarse no dia& logo, afianzando os dereitos húmanos e a igúaldade de trato e de

oportúnidades  entre  múlleres  e  homes,  como  valores  comú& ns  dúnha  sociedade  plúral,  e

prepararse para o exercicio da cidadaní&a democra& tica.

b) Desenvolver e consolidar ha&bitos de disciplina, estúdo e traballo individúal e en eqúipo,

como condicio& n necesaria para únha realizacio& n eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igúaldade de dereitos e oportúnidades entre

eles. Rexeitar a discriminacio& n das persoas por razo& n de sexo oú por calqúera oútra condicio& n

oú circúnstancia persoal oú social. Rexeitar os estereotipos qúe súpon1 an discriminacio& n entre

homes e múlleres, así& como calqúera manifestacio& n de violencia contra a múller.

d) Fortalecer as sú& as capacidades afectivas en todos os a&mbitos da personalidade e nas sú& as

relacio& ns coas demais persoas, así& como rexeitar a violencia, os prexúí&zos de calqúera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas ba& sicas na útilizacio& n das fontes de informacio& n, para adqúirir novos

con1 ecementos  con  sentido  crí&tico.  Adqúirir  únha  preparacio& n  ba& sica  no  campo  das

tecnoloxí&as, especialmente as da informacio& n e a comúnicacio& n.
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f) Concibir o con1 ecemento cientí&fico como ún saber integrado, qúe se estrútúra en materias,

así& como con1 ecer e aplicar os me& todos para identificar os problemas en diversos campos do

con1 ecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espí&rito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participacio& n, o sentido

crí&tico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar

decisio& ns e asúmir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con correccio& n, oralmente e por escrito, na lingúa galega e na lingúa

castela& , textos e mensaxes complexas, e iniciarse no con1 ecemento, na lectúra e no estúdo da

literatúra.

l) Con1 ecer, valorar e respectar os aspectos ba& sicos da cúltúra e da historia propias e das oútras

persoas, así& como o patrimonio artí&stico e cúltúral. Con1 ecer múlleres e homes qúe realizaran

achegas importantes a&  cúltúra e a&  sociedade galega, oú a oútras cúltúras do múndo.

m) Con1 ecer e aceptar o fúncionamento do propio corpo e o das oútras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os ha&bitos de coidado e saú& de corporais, e incorporar a edúcacio& n fí&sica e

a pra& ctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Con1 ecer e valorar a

dimensio& n húmana da sexúalidade en toda a sú& a diversidade. Valorar criticamente os ha&bitos

sociais relacionados coa saú& de, o consúmo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente,

contribúí&ndo a&  sú& a conservacio& n e a&  sú& a mellora.

6.4. Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos  e  instrúmentos  de  avaliacio& n  para  cada

esta&ndar de aprendizaxe

Na segúinte ta&boa amo& sase a temporizacio& n, os procedementos e instrúmentos de 

avaliacio& n, así& como o grado mí&nimo de consecúcio& n para cada esta&ndar de aprendizaxe 

avaliable:

BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

1

TEB 1.1.1 Deseña un prototipo
que dá solución a un problema
técnico, mediante o proceso 
de resolución de problemas 
tecnolóxicos.

Todas as avaliacións. Obtén unha cualificación 
positiva como mínimo nos 
planos do proxecto 
técnolóxico realizado.

• Deseño dun 
prototipo que dea solución a 
un problema formulado.

TEB 1.2.1 Elabora a 
documentación necesaria para
a planificación da construción 
do prototipo.

Todas as avaliacións. Obtén unha cualificación 
positiva na memoria técnica

• Elaboración da 
documentación técnica que 
debe acompañar o proxecto.

TEB 1.2.2 Constrúe un Todas as avaliacións. Remata o obxecto construído • Construción dun 
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

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

no proxecto tecnolóxico. prototipo a partir do deseño 
realizado e da documentación
técnica elaborada.

TEB 1.2.3 Traballa en equipo 
de xeito responsable e 
respectuoso.

Todas as avaliacións. Obtén unha valoración 
positiva do seu traballo e da 
súa evolución na realización 
de proxectos e prácticas de 
taller.

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

2

TEB 2.1.1 Interpreta esbozos 
e bosquexos como elementos 
de información de produtos 
tecnolóxicos.

Todas as avaliacións. Interpreta esbozos e 
bosquexos de produtos 
tecnolóxicos sinxelos.

•  Realización de 
exercicios.

TEB 2.2.1 Produce os 
documentos relacionados cun 
prototipo empregando 
software específico de apoio.

Todas as avaliacións.
1ª  Avaliación: contidos 
relativos ao deseño gráfico 
por computador.

Realiza debuxos simples 
empregando o software de 
deseño gráfico asistido por 
computador LibreCad.

• Elaboración da 
documentación do proxecto 
técnico realizado.

• Realización de 
prácticas de deseño gráfico 
por computador con 
LibreCAD.

3

TEB 3.1.1 Describe as 

características propias dos 

materiais de uso técnico, 

comparando as súas 

propiedades.

1ª  Avaliación. Describe as características 

propias dos materiais de uso 

técnico máis comúns: 

madeira, metais e plásticos.

• Elaboración de 

traballos monográficos de 

investigación.

• Exposición de 

traballos monográficos de 

investigación.

TEB 3.1.2 Explica as técnicas 

de identificación das 

propiedades mecánicas dos 

materiais de uso técnico.

1ª  Avaliación. Explica as técnicas de 

identificación máis comúns 

das propiedades mecánicas 

dos materiais de uso técnico: 

ensaios de propiedades 

mecánicas.

• Elaboración de 

traballos monográficos de 

investigación.

• Exposición de 

traballos monográficos de 

investigación.

• Realización de 

prácticas

4

TEB 4.1.1 Explica os principais

efectos da corrente eléctrica e 

a súa conversión.

2ª Avaliación. Explica a transformación da 

enerxía eléctrica noutras 

formas de enerxía.

• Realización de 

probas escritas.

• Realización de 

mapas que representen a 

conversión de enerxía 

eléctrica noutras formas de 

enerxía.

TEB 4.2.1 Utiliza os 

instrumentos de medida para 

coñecer as magnitudes 

eléctricas de circuítos básicos.

 2ª Avaliación. Utiliza un polímetro para 

determinar valores de 

resistencias e tensións en 

circuítos básicos.

• Realización de 

prácticas, no taller, de medida

de magnitudes eléctricas 

empregando un  polímetro.

TEB 4.2.2 Calcula as 

magnitudes eléctricas básicas 

en circuítos eléctricos sinxelos.

2ª  Avaliación. Calcula as magnitudes 

eléctricas básicas en circuítos

serie e circuítos paralelo con 

dúas resistencias.

• Realización de 

probas escritas.

• Realización de 

exercicios na aula.
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

TEB 4.3.1 Deseña e monta 

circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos 

empregando lámpadas, 

zumbadores, díodos LED, 

transistores, motores, baterías,

conectores, condensadores e 

resistencias.

2ª  Avaliación. Deseña circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos 

empregando lámpadas, 

zumbadores, díodos LED, 

motores, baterías, conectores

e resistencias.

• Realización de 

prácticas de montaxe de 

circuítos sobre unha 

protoboard.

• Realización dun 

proxecto que incorpore 

circuítos eléctricos.

TEB 4.3.2 Deseña circuítos 

eléctricos básicos, utilizando 

software específico e 

simboloxía adecuada, e 

experimenta cos elementos 

que o configuran.

2ª Avaliación. Deseña circuítos eléctricos 

básicos empregando 

simuladores e a simboloxía 

normalizada.

• Realización de 

prácticas empregando  

simuladores de circuítos 

eléctricos.

TEB 4.4.1 Elabora un 

programa informático que 

xestione o funcionamento dun 

sistema de control.

3ª Avaliación.  Elabora un programa 

informático que permite o 

control do acendido e 

apagado de un conxunto de 

LED.

• Realización de 

programas informáticos para 

o control de dispositivos.

• Prácticas de control

de dispositivos a través de 

equipos informáticos.

5

TEB 5.1.1 Identifica as partes 

dun computador e é capaz de 

substituír e montar pezas 

clave.

3ª Avaliación. Identifica as partes dun 

computador.

• Realización de 

probas escritas.

• Realización de 

prácticas na aula.

TEB 5.2.1 Manexa espazos 

web, plataformas e outros 

sistemas de intercambio de 

información.

Todas as avaliacións. Manexa os espazos de 

intercambio de información 

de carácter educativo que se 

empregan no centro.

• Utilización ao longo

de todo o curso das 

diferentes plataformas 

educativas que se empregan 

no centro para o intercambio 

de información co alumnado.

TEB 5.2.2 Coñece as medidas

de seguridade aplicables a 

cada situación de risco.

Todas as avaliacións. Coñece as medidas de 

seguridade relativas á 

preservación de datos de 

carácter persoal.

• Utilización ao longo

de todo o curso das 

diferentes plataformas 

educativas que se empregan 

no centro para o intercambio 

de información co alumnado.

TEB 5.3.1 Instala e manexa 

programas e software básicos.

Todas as avaliacións. Manexa programas e 

software

• Instalación de 

programas.

• Manexo de 

programas de diferentes tipos

ao longo de todo o curso.

TEB 5.3.2 Utiliza 

adecuadamente equipamentos

informáticos e dispositivos 

Todas as avaliacións. Emprega adecuadamente o 

ordenador da aula de 

informática.

• Observación 

directa na aula.

• Rexistros do 
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

electrónicos. profesor

TEB 5.3.3 Elabora, presenta e 

difunde proxectos técnicos con

equipamentos informáticos.

Todas as avaliacións.

3ª Avaliación: contidos 

relativos ao procesado e 

presentación de información 

con ferramentas ofimáticas.

Elabora, presenta e difunde 

información empregando 

equipamentos informáticos.

• Realización de 

prácticas con ferramentas 

ofimáticas.

• Presentación de 

traballos e proxectos técnicos

empregando equipamentos 

informáticos.

6.5. Metodoloxí&a

A aprendizaxe dos  contidos  da a& rea de  tecnoloxí&a  realí&zase  traballando mediante o

me&todo de proxectos.  De forma moi  esqúema& tica,  o  me&todo de  proxectos  consta  de catro

etapas: observar, desen1 ar, constrúí&r e avaliar.

Cada ún dos bloqúes de contidos da materia sera&  traballado dentro das distintas etapas:

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas e  Bloque 5: Tecnoloxías da información e

da comunicación:  A metodoloxí&a empregada basearase núnha exposicio& n inicial por parte do

profesorado  (sempre partindo dos con1 ecementos previos dos alúmnos,  fomentando a sú& a

participacio& n e presentado aplicacio& ns reais dos contidos para asegúrar a fúncionalidade do

aprendido,e acadar así&  a motivacio& n do alúmnado) e alternarase coa ana& lise de obxectos e

dúnha posterior observacio& n e búsca de informacio& n por parte do alúmnado, qúe sera&  levada a

cabo na aúla e na aúla de informa& tica empregando os software axeitado.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica: O alúmnado realizara&  distintas actividades de

debúxo, coa fin de acadar as habilidades necesarias para ser qúen de elaborar o desen1 o do

obxecto a constrúí&r dentro do proxecto de cúrso.

Bloque  3:  Materiais  de  uso  técnico  e  Bloque  4.  Máquinas  e  sistemas:  electricidade,

electrónica e control: A metodoloxí&a a segúir sera&  expositora e  pra& ctica. Esta metodoloxí&a, na

medida qúe a  sitúacio& n sanitaria o permita, desenvo& lvese núnha aúla-taller preparada para

impartir  contidos  cúnha  compon1 ente  pra& ctica  importante.  Este  espazo  permite  ademais  o

traballo  individúal  e  en  grúpo.  Co  traballo  individúal  prete&ndese  favorecer  a  aútonomí&a

persoal do alúmnado a trave&s de diferentes tarefas como resolúcio& n de exercicios, pra& cticas oú

peqúenos traballos de investigacio& n. Co traballo en grúpo prete&ndese favorecer a aprendizaxe
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cooperativa así& como contribúí&r positivamente a&  convivencia no centro a trave&s da realizacio& n

de proxectos.  Debido a sitúacio& n particúlar a caúsa da pandemia, no ano acade&mico 20-21 o

traballo individúal sera&  preferente.

6.6. Materiais e recúrsos dida& cticos

Esta  materia  esta&  inclúí&da  no proxecto E-DIXGAL,  polo  qúe o  contido e  actividades

traballaranse a  trave&s  da plataforma de ensino virtúal  EVA.  As  explicacio& ns  na  aúla  sera&n

acompan1 adas de material aúdiovisúal qúe sera&  proxectado empregando o cano& n e a pizarra

dixital  qúe  posú& en  as  aúlas  do  centro.  Farase  úso  do  software  necesario  empregando  os

ordenadores  convertibles do alúmnado, realizaranse procúras bibliogra& ficas empregando a

Biblioteca  do  centro  e  as  tarefas  de  constrúcio& n  realizaranse  no  Taller  de  Tecnoloxí&a,

empregando os materiais e ferramentas axeitadas, sempre qúe o traballo no taller permita

manter as recomendacio& ns COVID:

• Os acesos ao taller de tecnoloxí&a faranse de maneira ordenada, formando únha fila qúe

manten1 a a separacio& n interpersoal recomendada.

• Antes de entrar no taller cada persoa desinfectara&  as mans co xel hidroalcoho& lico qúe

estara&  a sú& a disposicio& n na porta de entrada.

• Os postos de traballo mantera&n ún distanciamento entre persoas de 1,2 m

• Emprego de ma&scara dúrante toda  a sesio& n de traballo.

• Emprego dún kit de ferramentas ba& sicas de úso persoal, dúrante a sesio& n. Ao remate de

cada clase o alúmno oú alúmna desinfectara&  toda a ferramenta empregada.

• No caso de ferramentas de úso compartido, cada alúmno oú alúmna desinfectara&  as

ferramentas empregadas antes de colocalas no panel correspondente.

• O posto de traballo sera&  desinfectado polo alúmno oú alúmna antes de abandonar o

taller.

• O traballo inicial sera&  fúndamentalmente individúal, pero, si a sitúacio& n epidemiolo& xica

o permite poderemos facer grúpos de traballo ao longo do cúrso.
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6.7. Criterios  sobre a  avaliacio& n,  cúalificacio& n  e  promocio& n  do

alúmnado

Para a avaliacio& n  e  posterior  cúalificacio& n do alúmnado empregaranse os segúintes

instrúmentos de avaliacio& n:

1.-  PROBAS  OBXECTIVAS:  O  profesor  oú  profesora  avaliara&  analizando  as  respostas  dos

alúmnos  se   comprenderon  os  conceptos  e  se  son capaces  de  realizar  os  procedementos

propios de cada únidade oú únidades dida& cticas.

2.- PROXECTO TECNOLÓXICO:  A nota obtida no proxecto de taller sera&  calcúlada atendendo

aos segúintes aspectos:

b) Memoria técnica: Cada grúpo debera&  entregar, ao finalizar o proxecto, únha memoria

te&cnica elaborada por eles, qúe contera&  os segúintes púntos:

1. Portada

2. I	ndice

3. Desen1 o  do obxecto constrúí&do,  inclúí&ndo as vistas necesarias,  correctamente

acotadas.

4. Listado de materiais empregados

5. Listado de ferramentas

6. Procedemento de constrúcio& n

7. Dificúltades atopadas

8. Avaliacio& n do obxecto constrúí&do

9. Bibliografí&a

Os criterios para avaliar a memoria presentada sera&n:

Calidade dos contidos:  Emprego e seleccio& n axeitada das fontes de informacio& n e  

nivel  de  concrecio& n  e  adecúacio& n  da  informacio& n  seleccionada.  Na  redaccio& n  dos  

contidos  debera&  empregar  vocabúlario  tecnolo& xico  axeitado,  así&  como  riqúeza  de  

expresio& ns.

Orden  de  exposición  dos  contidos:  Emprego  da  orde  lo& xica  de  exposicio& n  dos  

contidos para lograr ún resúltado qúe resúlte ameno para o lector.
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Limpeza e presentación: Calidade do formato final do traballo, emprego de editores 

de texto,  de imaxes e presentacio& n axeitada mantendo a limpeza.  

b) Obxecto construído: Púntúarase qúe o obxecto cúmpra as dimensio& ns especificadas

no  desen1 o  inicial,  qúe  fúncione  correctamente,  qúe  as  te&cnicas  constrútivas

empregadas sexan as ma& is axeitadas e qúe a presentacio& n final sexa limpa e ordenada.

c) Traballo  individual: Ao  longo  das  distintas  sesio& ns  qúe  se  realizara&n  no  taller  o

profesorado  tomara&  notas  sobre  o  traballo  persoal  de  cada  alúmno,  así&  como  o

cúmprimento  das  normas  de  segúridade  e  conservacio& n  e  a  actitúde  de  cada  ún

respecto aos seús compan1 eiros de grúpo .

3.- TALLER DE PROGRAMACIÓN: Púntúarase a calidade e a cantidade de aplicacio& ns creadas

polos alúmnos, así& como o traballo individúal, na búsca de solúcio& ns ao problema proposto.

4.- TALLER DE IMPRESIÓN 3D:  Púntúarase a calidade e a cantidade de pezas desen1 adas e

creadas polos alúmnos,  así&  como o traballo individúal,  na búsca de solúcio& ns ao problema

proposto.

5.-  TRABALLO DE CLASE:  Mediante a observacio& n directa,  dúrante as distintas sesio& ns  do

cúrso,  o  profesorado  tomara&  nota  no  seú  caderno  dos  aspectos  ma& is  relevantes  qúe  se

aprecien no traballo de aúla: atencio& n e interese mostrados nas explicacio& ns, realizacio& n das

tarefas  encargadas,  tanto  na  clase  como  na  casa,  mantemento  da  orde  e  limpeza da  aúla,

emprego do material axeitado e colaboracio& n entre igúais.

Criterios de cualificación para obter a nota de avaliación:

Probas obxectivas Proxecto tecnolóxico,  
taller de robótica e

taller de impresión 3D

Traballo de clase

70% 20% 10%

Realizaranse dúas probas por avaliación, a

nota  será  a  media  aritmética  das  notas

obtidas en cada proba.

Se  un  alumno  ou  alumna  é  detectado

copiando durante unha destas probas, será

cualificado  cunha  nota  de  0  na  proba,  o

que implicará un suspenso na corresponde

avaliación.

No caso do Proxecto tecnolóxico, a nota
será calculada tendo en conta:

A memoria técnica :       5%

O obxecto deseñado:   10%

Traballo individual:       5%
No caso do Taller de Scratch:

Aplicacións creadas:  15%

Traballo  autónomo  na  busca  de
solucións: 5%

No caso do Taller de Robótica:

Aplicacións creadas:  15%

Traballo  autónomo  na  busca  de
solucións: 5%

No caso do Taller de Impresión 3D:

Esta  nota  será  obtida  das  anotacións
periódicas tomadas polo profesorado
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Aplicacións creadas:  15%

Traballo  autónomo  na  busca  de
solucións: 5%

Se  ún  alúmno  non  traballa  de  maneira  reiterada  no  taller,  interrompe  oú  molesta

continúamente, impedindo a actividade do resto da clase, sera&   cúalificado cúnha nota de 0

nesta parte da materia.

Se nalgúnha avaliacio& n non se realizase ningúnha das fases do proxecto tecnolo& xico oú taller

de programacio& n,  a nota serí&a  calcúlada tendo en conta ún peso do  90% para as probas

obxectivas e ún 10% para o traballo de clase.

De darse a sitúacio& n de qúe nalgúnha avaliacio& n se traballen varios talleres,  a nota sera&  a

media das notas obtidas en cada taller.

No caso do Proxecto Tecnolo& xico, de non ter rematado o proxecto non se enviara&  a memoria

te&cnica, co cal o traballo individúal pasara&  a ponderar o 10% e o obxecto constrúí&do o 10%

restante.

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia, ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n tera&  lúgar entre o 6 e 8 de xún1 o, segúndo

fixe xefatúra de estúdos.

A nota  final  de  xuño sera&  calcúlada  realizando  a  media  entre  as  notas  obtidas  nas  tres

avaliacio& ns, sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 4. De non súperar o 5 de media, o

alúmno  oú  alúmna  debera&  presentarse  a  únha  recúperacio& n,  qúe  consistira&  núnha  proba

escrita onde se examinara&  dos contidos non acadados. Esta proba  realizarase na aúla, entre o

9 e o 22 de xún1 o e para preparala, a partires do 9 de xún1 o traballaremos na aúla actividades de

apoio,  recúperacio& n  e  titorí&a  qúe  sera&n  desen1 adas  atendendo  ao  informe  de  avaliacio& n

individúalizado realizado polo eqúipo docente despois da terceira avaliacio& n.

 

Os alúmnos e alúmnas qúe súperen a materia coa nota media das tres avaliacio& ns parciais

dúrante  o  perí&odo  abrangúido  entre  a  terceira  avaliacio& n  parcial  e  a  avaliacio& n  final

dedicaranse a realizar actividades de reforzo, ampliacio& n e titorí&a desen1 adas pola profesora da

materia. Os alúmnos e alúmnas qúe tin1 an súperada a materia coas tres avaliacio& ns podera&n

ver modificada a sú& a nota final, en fúncio& n do traballo realizado dúrante o perí&odo posterior a&
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terceira avaliacio& n. A cúalificacio& n definitiva da materia farase efectiva na avaliacio& n final de

cúrso, con data 23 de xún1 o. 

6.8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a

practica docente.

Para avaliar o proceso de ensino estable&cense os segúintes indicadores de logro:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

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

• Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico
sinxelo utilizando os Sistemas de Representación Diédrico, Perspectiva
Caballera e Perspectiva Isométrica.

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

• Realiza os informes escritos, o orzamento, o reparto de tarefas
e o listado de ferramentas e materiais para a planificación da construción
dun prototipo.

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

• Constrúe un prototipo que resolva un problema técnico sinxelo
proposto polo profesor/a.

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

• Respecta as ideas e opinións das compañeiras e compañeiros
do grupo.
• Expón as súas ideas e opinións.
• Asume as tarefas e responsabilidades que lle corresponden.

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

• Representa con claridade en Sistema Diédrico  e Perspectivas
Caballera e Isométrica obxectos ou sistemas técnicos a fabricar.
• Acota  sobre  as  vistas  e  fai  debuxos  a  escala  de  obxectos
técnicos sinxelos.

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

• Extrae toda a información proporcionada a través dun esbozo
ou un bosquexo.

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

• Elabora  correctamente  a  documentación  relativa  a  cada
proxecto técnico realizado con software ofimático.

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

• Describe as propiedades xerais características dos diferentes

materiais e de forma máis detallada da madeira e dos metais.

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

• Recoñece  os  materiais  cos  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.

• Manexa correctamente e de forma segura as ferramentas.

• Emprega correctamente as técnicas necesarias para o traballo

con diferentes materiais.

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

• Realiza  un  plan  detallado  de  traballo  no  taller  con  especial

atención ás normas de seguridade e saúde.

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

• Describe  as  características  propias  dos  diferentes  tipos  de

estruturas.

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

• Identifica  os  esforzos  característicos  e  a súa transmisión  en

diferentes tipos de estruturas.

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

• Explica apoiándose nun debuxo ou esquema como se produce

a  transformación  e  transmisión  de  movemento  nos  principais

mecanismos.

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

• Calcula  relacións  de  transmisión  en  sistemas  mecánicos  de
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

transmisión do movemento circular.

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

• Identifica os principais elementos que forman unha máquina ou

sistema dende o punto de vista estrutural e mecánico e explica as súas

funcións.

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

• Simula e interpreta con software de representación de sistemas

mecánicos o seu funcionamento.

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

• Deseña  e  fabrica  sistemas  mecánicos  de  transmisión  ou

transformación do movemento.

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

• Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  básicos  con  diferentes

operadores eléctricos en serie e paralelo.

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

• Manexa  software  específico  que  permite  o  deseño  e  a

simulación do funcionamento de circuítos eléctricos básicos en serie e

paralelo.

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. • Enumera e identifica as partes dun computador.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. • Manexa axeitadamente un procesador de texto, unha folla de

cálculo, un simulador de circuítos eléctricos e de sistemas mecánicos e o

programa Scratch.

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

• Sempre  cumpre  coas  normas  marcadas  de  manexo  dos

ordenadores.

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

• Utiliza un programa ofimático para a elaboración dun proxecto

técnico.

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

• Realiza  videoxogos  de nivel  básico  co  programa informático

Scratch.

Para avaliar a pra& ctica docente empregaranse os segúintes indicadores de logro:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 
sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 
docente na aula-taller.
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 
estándares de aprendizaxe
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de 
conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo.
• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-
taller.
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización 
de prácticas e proxectos.
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao 
alumnado.

Traballo na aula-taller

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado .
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de
ensino-aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e 
actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o 
proceso de ensino-aprendizaxe.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado dos resultados obtidos.

6.9. Organizacio& n das actividades de segúimento, recúperacio& n e

avaliacio& n das materias pendentes

Dúrante  o  cúrso  2021/22  ningú& n  alúmno  oú  alúmna  de  4º  ESO  ten  a  materia  de

Tecnoloxí&a 3º ESO pendente.

6.10. Desen1 o  da  avaliacio& n  inicial  e  medidas  de  atencio& n  a&

diversidade

Coa  finalidade  de  detectar  os  con1 ecementos  iniciais  do  alúmnado  referentes  aos

contidos  qúe  se  desenvolvera&n  na  materia,  dúrante  as  primeiras  sesio& ns  de  clase,  o

profesorado propora&  distintas actividades, orais oú escritas, ao alúmnado, sempre intentado

únha participacio& n activa e motivadora.

Ao longo do cúrso mediante o segúimento diario da actividade do alúmno oú alúmna

na clase, propondo exercicios de repaso e algúnha proba orientada a este fin, detectarase se

existen casos qúe precisen da aplicacio& n de medidas, tanto a nivel individúal como a  nivel

colectivo.
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Unha  vez  detectadas  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas:

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de pra& cticas

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla

• Ampliacio& n de tempo na realizacio& n de probas de avaliacio& n

• Apoios en peqúeno grúpo

• Titorí&as dúrante os recreos

• Realizacio& n de tarefas en grúpo

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.

Estas  medidas  sera&n  concretadas  e  aplicadas  segúndo  o  caso  concreto  de  atencio& n  a&

diversidade.

6.11 Adaptacio& n da programacio& n en caso de ensino a distancia

No mes de setembro realizoúse únha enqúisa a todos os alúmnos de  3ºESO co obxectivo de

acadar  informacio& n  acerca  dos  dispositivos  qúe  dispon1 en  para  o  traballo  a  distancia  e  a

conectividade  a  Internet.  No  cúrso  de  3ºESO  21-22 o  100%  dos  alúmnos  dispon1 en  de

conexio& n a Internet e dún ordenador persoal, cedido pola Consellerí&a de Cúltúra, Edúcacio& n e

Universidade, dentro do proxecto de implantacio& n do libro dixital E-DIXGAL. Nos casos nos

qúe temporalmente non se dispon1 a de conexio& n a internet nos fogares, podera&n traballar no

modo EVA offline e actúalizar as tarefas ao chegar ao centro e conectarse a&  rede Abalar.

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da EVA. Tendo en conta qúe xa en cúrsos anteriores

foi  empregada  a  Aúla  Virtúal  do  centro  de  maneira  regúlar  para  traballar  a  materia,  o

alúmnado xa esta&  afeito ao enví&o de tarefas mediante a plataforma dixital baseada en Moodle.

O cúrso empregarase  para públicar  contidos  explicativos  ,  explicacio& ns  gravadas  en ví&deo,

enví&o  de  traballos  e  tarefas,  e  realizacio& n  de  cúestionarios  e  probas  telema& ticas.  Para  a

comúnicacio& n e a resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros do EVA , o correo

electro& nico e a mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se fose preciso contactar coas familias.

Actividades programadas:

Cúrso da materia no EVA con distintos tipos de actividades de repaso, recúperacio& n e reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

44



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recúrsos:

• Material dos libros dixitais inclúí&dos no EVA

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia

 • Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo

Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar

Avaliación:

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 

A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 

En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos de Avaliación:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na búsca de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos de Avaliación:

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal oú no EVA

• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal oú no EVA

Informacio& n ao alúmnado e a& s familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n dida& ctica no EVA A informacio& n a& s familias chegaralle a trave&s da pa& xina web do

IES de Chapela.

Publicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.
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7. PROGRAMACIO	 N DE TIC DE 4º ESO

 7.1 Contexto e introdúcio& n

As  tecnoloxí&as  da  informacio& n  e  da  comúnicacio& n  (TIC)  desenvolven  ún  papel

fúndamental na sociedade actúal,  porqúe proporcionan ún conxúnto de con1 ecementos e de

te&cnicas qúe permiten satisfacer as necesidades individúais e colectivas. Neste sentido, as TIC

ache&ganlle  ao cúrrí&cúlo a capacidade de analizar e  redesen1 ar  a relacio& n entre dispositivos

tecnolo& xicos e necesidades sociais, a&mbito no qúe a innovacio& n e a condicio& n de inmediata qúe

lle  son  propias  dotan  esta  materia  dúnha  grande  relevancia  edúcativa.  Na  resolúcio& n  de

problemas coas TIC conxú& ganse, ademais da innovacio& n, elementos como o traballo en eqúipo

oú o cara& cter emprendedor, qúe son imprescindibles para formar únha cidadaní&a aúto& noma e

competente. Ademais, o con1 ecemento das novas tecnoloxí&as proporciona únha imprescindible

perspectiva cientí&fico-tecnolo& xica sobre a necesidade de constrúí&r  únha sociedade formada

por únha cidadaní&a crí&tica con respecto ao qúe acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n trata de achegarlle ao

alúmnado  as  habilidades  necesarias  para  adaptarse  aos  cambios  propios  deste  a&mbito

tecnolo& xico.  Deste xeito,  na parte da materia correspondente a cúarto cúrso de edúcacio& n

secúndaria obrigatoria, os bloqúes de "E	 tica e este& tica da interaccio& n en rede", de "Segúridade

informa& tica"  e  de  "Internet,  redes  sociais  e  hiperconexio& n"  tratan aspectos  das  redes  moi

relacionados entre si, qúe e&  necesario qúe o alúmnado domine para qúe poida desenvolverse

con soltúra  e  segúridade nos  a&mbitos  profesional  e  persoal.  O  bloqúe de  "Compútadores,

sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configúracio& n dos compútadores e de

instalacio& n  de  aplicacio& n  cos  qúe  as  persoas  úsúarias  deben  familiarizarse  para  útilizar

compútadores  e  aplicacio& ns  xúnto  con  oútros  dispositivos  hoxe  imprescindibles,  como

tele& fonos intelixentes e ta&boas, oú para útilizar as posibilidades de conectividade das TIC. O

bloqúe de "Organizacio& n, desen1 o e prodúcio& n de informacio& n dixital" e o de "Públicacio& n e

difúsio& n de contidos" tratan os aspectos qúe poden necesitarse para prodúcir docúmentos e

difúndilos,  ademais  dalgú& ns  temas  relacionados  co  soporte  das  públicacio& ns,  como  son  o

tratamento  de  datos,  a  xeracio& n  de  informes  e  a  incorporacio& n  de  elementos  gra& ficos  e

aúdiovisúais nos docúmentos.
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Como noútras materias qúe tratan aspectos tecnolo& xicos, nesta inte&granse con1 ecementos de

cara& cter  matema& tico  e  cientí&fico,  ademais  de  qúe  e&  frecúente  qúe  as  TIC  se  útilicen  para

resolver problemas especí&ficos doútras disciplinas. Un enfoqúe interdisciplinar, xa qúe logo,

favorecera&  a conexio& n con oútras materias e mesmo con diversos temas de actúalidade.

Desde  o  púnto  de  vista  metodolo& xico,  as  TIC  admiten  tratamentos  moi  diversos,  porqúe

serven tanto para integrar as restantes materias do cúrrí&cúlo como para afondar en aspectos

moi  especí&ficos,  como  a  programacio& n  oú  as  comúnicacio& ns,  sen  esqúecer  qúe  son

especialmente indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolo& xicos e de actúalidade.

Esta materia caracterí&zase pola realizacio& n de actividades nas qúe se desenvolven destrezas

te&cnicas  para  acceder  a& s  redes  de  informacio& n,  qúe  tame&n  se  comparte,  e  se  útilizan

aplicacio& ns informa& ticas de propo& sito xeral.  Neste contexto, a iniciativa, a colaboracio& n e o

respecto polas normas de segúridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cúltúra

oú  coa  prodúcio& n  de  programas  informa& ticos  son  tan  importantes  como  o  dominio  dos

recúrsos informa& ticos e das redes de comúnicacio& ns.

Na ensinanza das TIC resúlta, daqúela, adecúado reflexionar e traballar en grúpo procúrando

solúcio& ns a problemas concretos onde se poidan aplicar os con1 ecementos adqúiridos, e búscar

informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o espí&rito emprendedor.

 7.2 Contribúcio& n da materia a& s competencias clave

A  contribúcio& n  da  materia  de  TIC  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave

dependera&  en grande medida do tipo de actividades; e&  dicir, da metodoloxí&a empregada. Neste

sentido, a comúnicacio& n lingúN í&stica desenvolverase na medida en qúe o alúmnado adqúira e

útilice ún vocabúlario te&cnico preciso, elabore programas e docúmentos, expliqúe conceptos

oú elabore e expon1 a informacio& n. A competencia matema& tica e as competencias ba& sicas en

ciencia  e  tecnoloxí&a  poden alcanzarse  configúrando e  administrando ma&qúinas  e  sistemas

operativos, aplicando te&cnicas de tratamento e almacenamento de datos oú asúmindo ha&bitos

segúros  no  contexto  das  redes  de  comúnicacio& n,  competencias  qúe  tame&n  se  favorecen

analizando o fúncionamento de programas, aplicacio& ns e sistemas operativos, oú mediante a

ana& lise e a valoracio& n das repercúsio& ns dos ha&bitos sociais en internet. A competencia dixital,

qúe e&  a especí&fica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procúrar

e  almacenar  informacio& n,  para  obter  e  presentar  datos  e  para  simúlar  sistemas,  oú  para

elaborar programas oú útilidades informa& ticas qúe sirvan para resolver problemas.
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Para qúe o alúmnado poida aprender a aprender,  as actividades deben permitir qúe tome

decisio& ns cún certo grao de aútonomí&a, qúe organice o proceso da propia aprendizaxe e qúe

apliqúe o aprendido a sitúacio& ns cotia& s das qúe poida avaliar os resúltados. Do mesmo xeito,

as  competencias  sociais  e  cí&vicas  alcanzaranse  procúrando  qúe  o  alúmnado  traballe  en

eqúipo,  interactú& e  con  oútras  persoas  e  con  grúpos  de  forma  democra& tica,  e  respecte  a

diversidade e as normas, e tame&n mediante a ana& lise da interaccio& n entre o desenvolvemento

das TIC e os cambios socioecono& micos e cúltúrais qúe prodúce.

O sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor conse&gúese nesta materia a trave&s do desen1 o,

da  planificacio& n  e  da  xestio& n  de  proxectos  informa& ticos  sinxelos,  ao  transformar  as  ideas

propias en programas oú en docúmentos. E a conciencia e as expresio& ns cúltúrais reflí&ctense

na  ana& lise  da  inflúencia  dos  fitos  te&cnicos  das  TIC  en  distintas  cúltúras  e  no  seú

desenvolvemento e progreso.

En resúmo, a materia de Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n ofrece ún inmenso

potencial para axúdar a comprender o contorno social e para desenvolver ún conxúnto de

competencias  relacionadas  tanto  co  contexto  profesional  como  coas  formas  qúe  a

participacio& n cidada&  esta&  a  adoptar no contexto das TIC qúe afectan por igúal  os a&mbitos

social e do desenvolvemento persoal.

O Decreto 86/2015 establece as segúintes competencias clave do cúrrí&cúlo:

• Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL)

• Competencia matema& tica e competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cí&vicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresio& ns cúltúrais (CCEC)

A contribúcio& n da materia ao desenvolvemento de cada únha das competencias clave pode

entenderse a trave&s da relacio& n entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal e

como se recolle na segúinte ta&boa:
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

a

b

f

g

h

i

o

B1.1.  Políticas  de  seguridade
para a protección do individuo na
interacción  coa  rede.  Contrasi-
nais.  Condutas  e  hábitos  segu-
ros.

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

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

TICB1.1.1.  Interactúa  con  hábitos
adecuados en contornos virtuais.

CD

CSC

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras
de utilización de contrasinais para
a protección da información perso-
al.

CD

CMCCT.

a

b

f

g

h

i

m

ñ

o

B1.3. Dereitos de propiedade in-
telectual  e  de  explotación  dos
materiais aloxados na web. Tipos
de licenzas de distribución.

B1.2.  Acceder  a  servizos  de  in-
tercambio  e publicación  de infor-
mación dixital con criterios de se-
guridade e uso responsable.

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

CD

CAA

CSC

CCEC

a

g

h

i

m

ñ

B1.4.  Propiedade  e  distribución
do software e da información. Ti-
pos de licenzas de uso e distribu-
ción.

B1.5.  Identidade  dixital,  privaci-
dade e seguridade.  Desenvolve-
mento de actitudes de protección
activa ante dos intentos de frau-
de.

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

TICB1.3.1.  Consulta  distintas  fon-
tes e navega coñecendo a impor-
tancia da identidade dixital e os ti-
pos de fraude da web.

CD

CAA

CSC

TICB1.3.2.  Diferencia  o  concepto
de materiais suxeitos a dereitos de
autoría e materiais de libre distribu-
ción.

CD

CSC

CCEC

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

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

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

TICB2.1.1. Realiza operacións bá-
sicas de organización e almacena-
mento da información.

CD

CMCCT.

CAA

TICB2.1.2.  Configura  elementos
básicos do sistema operativo e de
accesibilidade do equipamento in-
formático.

CD

CMCCT.

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

B2.2. Xestionar a instalación e eli-
minación de software de propósito
xeral.

TICB2.2.1. Resolve problemas vin-
culados aos sistemas operativos e
ás aplicacións e os programas vin-
culados a estes.

CD

CMCCT.

CAA

a

f

B2.3.  Utilización  de software  de
comunicación  entre  equipamen-
tos e sistemas.

B2.3. Utilizar software de comuni-
cación entre equipamentos e sis-
temas.

TICB2.3.1.  Administra  o  equipa-
mento  con  responsabilidade  e
coñece  aplicacións  de  comunica-
ción entre dispositivos.

CD

CMCCT.

f B2.4.  Arquitectura dun computa-
dor:  compoñentes básicos e ca-
racterísticas.

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

TICB2.4.1. Analiza e coñece diver-
sos compoñentes físicos dun com-
putador,  as  súas  características
técnicas e as conexións entre eles.

CD

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

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

B2.5. Analizar os elementos e os
sistemas que configuran a comu-
nicación con fíos e sen eles.

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

CD

CMCCT.

CCL

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

f

g

h

i

m

ñ

a

o

B3.1.  Procesos de produción de
documentos  con aplicacións  ofi-
máticas e de deseño gráfico. Ma-
quetaxe.  Importación  de  imaxes
e gráficos.

B3.2. Formatos abertos e están-
dares  de  formato  na  produción
de documentación.

B3.3.  Operacións básicas en fo-
llas de cálculo. Creación de gráfi-
cos. Elaboración de informes sin-
xelos.

B3.4.  Organización  da  informa-
ción en bases de datos. Realiza-
ción de consultas básicas e xera-
ción de documentos.

B3.1.  Utilizar  aplicacións  infor-
máticas de escritorio  para a pro-
dución de documentos.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta do-
cumentos de texto con aplicacións
informáticas  que  facilitan  a  inclu-
sión de táboas,  imaxes,  fórmulas,
gráficos,  así  como outras  posibili-
dades de deseño, e interactúa con
outras  características  do  progra-
ma.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

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

CD

CMCCT.

CCL

CSIEE

TICB3.1.3. Elabora bases de datos
sinxelas e utiliza a súa funcionali-
dade para consultar datos, organi-
zar  a  información  e  xerar  docu-
mentos.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

c

f

g

h

i

m

ñ

o

B3.5.  Tipos  de  presentacións  e
estrutura do contido. Deseño da
estrutura e de elementos gráficos
adecuados para o público obxec-
tivo.  Importación  de  elementos
multimedia, de imaxes e de gráfi-
cos.

B3.6. Edición e montaxe de ma-
teriais  audiovisuais  a  partir  de
fontes diversas. Captura de ima-
xe, de audio e de vídeo, e con-
versión a outros formatos.

B3.7. Tratamento básico da ima-
xe dixital. Exposición, saturación,
luminosidade e contraste.  Reso-
lución e formatos.

B3.2. Elaborar contidos de imaxe,
audio e vídeo, e desenvolver  ca-
pacidades  para  integralos  en  di-
versas producións.

TICB3.2.1. Integra elementos mul-
timedia, imaxe e texto na elabora-
ción de presentacións, adecuando
o deseño e a maquetaxe á mensa-
xe e ao público obxectivo a quen
vai dirixido.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

CSC

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

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

Bloque 4. Seguridade informática

a

f

B4.1.  Procedementos  de  in-
tercambio  de  información  entre
dispositivos físicos de caracterís-
ticas técnicas diversas.

B4.2. Riscos de seguridade para
sistemas,  aplicacións  e  datos.
Hábitos de protección.

B4.3. Medidas de seguridade ac-
tiva  e  pasiva.  Actualización  do
software. Antivirus e devasas.

B4.1. Adopta condutas de seguri-
dade  activa  e  pasiva  na  protec-
ción de datos e no intercambio de
información.

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispo-
sitivos físicos e características téc-
nicas, de conexión e de intercam-
bio de información entre eles.

CD

CMCCT.

TICB4.1.2.  Coñece  os  riscos  de
seguridade e emprega hábitos de
protección adecuados.

CD

CMCCT.

TICB4.1.3. Describe a importancia
da actualización do software e do
emprego de antivirus e de devasas
para garantir a seguridade.

CD

CMCCT.

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

b

f

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

B5.1.  Utilizar  dispositivos  de  in-
tercambio  de  información  coñe-
cendo as características da comu-
nicación  ou  da  conexión  entre
eles.

TICB5.1.1. Realiza actividades que
requiren compartir recursos en re-
des locais e virtuais.

CD

CMCCT.

CAA

CSC

a

f

g

h

i

m

ñ

o

B5.3.  Deseño  de  páxinas  web
sinxelas.

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

TICB5.2.1. Integra e organiza ele-
mentos  textuais  e gráficos en es-
truturas hipertextuais.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e
coñece  os  protocolos  de  publica-
ción, baixo estándares adecuados
e  con  respecto  aos  dereitos  de
propiedade.

CD

CMCCT.

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

a

b

c

g

h

i

m

ñ

o

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

B5.5.  Traballo  colaborativo  con
servizos  na  nube  e  coas  ferra-
mentas das TIC de carácter  so-
cial.

B5.3.  Coñecer  os  estándares  de
publicación e empregalos na pro-
dución de páxinas web e coas fe-
rramentas das TIC de carácter so-
cial.

TICB5.3.1.  Participa  colaborativa-
mente en diversas ferramentas das
TIC de carácter  social  e xestiona
os propios.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

a

b

f

g

h

i

m

ñ

o

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

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

B6.3.  Administración  electrónica
e comercio electrónico: intercam-
bios económicos e seguridade.

B6.4. Sincronización entre dispo-
sitivos móbiles e computadores.

▪ B6.1.  Desenvolver  hábitos  no
uso de ferramentas que permi-
tan  a  accesibilidade  ás  produ-
cións  desde  diversos dispositi-
vos móbiles.

▪ TICB6.1.1.  Elabora  materiais
para a web que permiten a ac-
cesibilidade á información multi-
plataforma.

▪ CD

CMCCT.

CSIEE

▪ TICB6.1.2.  Realiza  intercambio
de información en distintas pla-
taformas  nas que está  rexistra-
do/a e que ofrecen servizos de
formación, lecer, etc.

▪ CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSC

▪ TICB6.1.3. Sincroniza a informa-
ción entre un dispositivo móbil e
outro dispositivo.

▪ CD

CMCCT.

▪ a

b

f

g

▪ B6.5. Redes sociais. Privacida-
de e seguridade persoal na in-
teracción en redes sociais.

▪ B6.2. Empregar o sentido críti-
co  e  desenvolver  hábitos  ade-
cuados no uso e no intercambio
da información a través de re-
des sociais e plataformas.

▪ TICB6.2.1.  Participa  activamen-
te en redes sociais con criterios
de seguridade.

▪ CD

CMCCT.

CCL

CAA

51



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

h

i

m

ñ

o

CSC

CSIEE

▪ f

m

ñ

▪ B6.6.  Utilización de canles de
distribución  de contidos  multi-
media para distribución de ma-
teriais propios.

▪ B6.3. Publicar e relacionar me-
diante  hiperligazóns  informa-
ción en canles de contidos mul-
timedia,  presentacións,  imaxe,
audio e vídeo.

▪ TICB6.3.1.  Emprega  canles  de
distribución de contidos multime-
dia para aloxar materiais propios
e enlazalos noutras producións.

▪ CD

▪ CMCCT.

▪ CCL

▪ CSC

 7.3 Obxectivos

Impartir esta materia en 4º de ESO contribúira&  principalmente a acadar os segúintes

obxectivos da etapa:

a) Asúmir responsablemente os seús deberes, con1 ecer e exercer os seús dereitos no respecto

a& s demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperacio& n e a solidariedade entre as persoas e os

grúpos, exercitarse no dia& logo, afianzando os dereitos húmanos e a igúaldade de trato e de

oportúnidades  entre  múlleres  e  homes,  como  valores  comú& ns  dúnha  sociedade  plúral,  e

prepararse para o exercicio da cidadaní&a democra& tica.

b) Desenvolver e consolidar ha&bitos de disciplina, estúdo e traballo individúal e en eqúipo,

como condicio& n necesaria para únha realizacio& n eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igúaldade de dereitos e oportúnidades entre

eles. Rexeitar a discriminacio& n das persoas por razo& n de sexo oú por calqúera oútra condicio& n

oú circúnstancia persoal oú social. Rexeitar os estereotipos qúe súpon1 an discriminacio& n entre

homes e múlleres, así& como calqúera manifestacio& n de violencia contra a múller.

d) Fortalecer as sú& as capacidades afectivas en todos os a&mbitos da personalidade e nas sú& as

relacio& ns coas demais persoas, así& como rexeitar a violencia, os prexúí&zos de calqúera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas ba& sicas na útilizacio& n das fontes de informacio& n, para adqúirir novos

con1 ecementos  con  sentido  crí&tico.  Adqúirir  únha  preparacio& n  ba& sica  no  campo  das

tecnoloxí&as, especialmente as da informacio& n e a comúnicacio& n.
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f) Concibir o con1 ecemento cientí&fico como ún saber integrado, qúe se estrútúra en materias,

así& como con1 ecer e aplicar os me& todos para identificar os problemas en diversos campos do

con1 ecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espí&rito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participacio& n, o sentido

crí&tico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar

decisio& ns e asúmir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con correccio& n, oralmente e por escrito, na lingúa galega oú na

lingúa castela& , textos e mensaxes complexas.

l) Con1 ecer, valorar e respectar os aspectos ba& sicos da cúltúra e da historia propias e das oútras

persoas, así& como o patrimonio artí&stico e cúltúral. Con1 ecer múlleres e homes qúe realizaran

achegas importantes a&  cúltúra.

m) Valorar criticamente os ha&bitos sociais relacionados coas tics e a sú& a inflúenza na saú& de, o

consúmo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribúí&ndo a&  sú& a conservacio& n e a&

sú& a mellora.

n1 )  Respectar  a  diversidade  lingúN í&stica  e  cúltúral  como  dereito  dos  pobos  e  das  persoas,

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

o) Con1 ecer e valorar a importancia do úso da lingúa galega como elemento fúndamental para o

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relacio& n interpersoal e expresio& n de

riqúeza cúltúral nún contexto plúrilingúN e, qúe permite a comúnicacio& n con oútras lingúas, en

especial coas pertencentes a&  comúnidade lúso& fona.

 7.4 Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos e instrúmentos de avaliacio& n para cada

esta&ndar de aprendizaxe

Dentro de cada bloqúe de contidos da materia, especifí&canse distintos esta&ndares de

aprendizaxe.  Na segúinte  ta&boa indí&case  a  avaliacio& n  no cal  se  vai  traballar  cada úno dos

esta&ndares de aprendizaxe avaliables, así&  como mí&nimo grao de consecúcio& n qúe se exixira&

para cada ún. Tame&n aparecen indicados os procedementos e instrúmentos de avaliacio& n para

cada esta&ndar avaliable.
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Estándares de aprendi-
zaxe avaliable

Temporalización Grado mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

TICB1.1.1.  Interactúa
con  hábitos  adecuados
en contornos virtuais.

Todas as avalia-
cións

Respecta ás persoas e á súa pri-
vacidade en contornos virtuais.

Observación directa na aula

TICB1.1.2.  Aplica  políti-
cas  seguras  de  utiliza-
ción  de  contrasinais
para a protección da in-
formación persoal.

Todas as avalia-
cións

Usa contrasinais seguros, ademais
de non compartilas con ninguén.

Observación directa na aula

TICB1.2.1.  Realiza  acti-
vidades con responsabi-
lidade  sobre  conceptos
como a propiedade e o
intercambio  de  informa-
ción.

Todas as avalia-
cións

Respecta  os  dereitos  de  autor  e
propiedade  da  información  que
manexa, ademais de licenciar con
criterio  os  documentos  xerados
persoalmente.

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas.

TICB1.3.1. Consulta dis-
tintas  fontes  e  navega
coñecendo  a  importan-
cia da  identidade  dixital
e os tipos de fraude da
web.

1ª avaliación Coñece  os  tipos  de  fraudes  da
web.

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB1.3.2.  Diferencia  o
concepto  de  materiais
suxeitos  a  dereitos  de
autoría e materiais de li-
bre distribución.

3ª avaliación Diferenza o concepto de materiais
suxeitos  a  dereitos  de  autoría  e
materiais e libre distribucións

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

TICB2.1.1.  Realiza  ope-
racións  básicas  de  or-
ganización  e  almacena-
mento da información.

Todo o curso Crea  cartafois  para  os  traballos
das  distintas  unidades  didácticas,
e os traballos seguen unha organi-
zación ordenada.

Observación directa na aula.

TICB2.1.2.  Configura
elementos  básicos  do
sistema  operativo  e  de
accesibilidade  do  equi-
pamento informático.

1ª avaliación Configura o escritorio, barra de ta-
refas  e  programas  asociados  a
cada tipo de arquivo

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB2.2.1. Resolve pro-
blemas  vinculados  aos
sistemas operativos e ás
aplicacións e os progra-
mas vinculados a estes.

1ª avaliación Instala e desinstala correctamente
aplicacións informáticas.

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

TICB2.3.1.  Administra  o
equipamento  con  res-
ponsabilidade  e  coñece
aplicacións  de  comuni-
cación  entre  dispositi-
vos.

1ª avaliación Coida e administra con
responsabilidade o equipo da
aula de informática e coñece
algunha aplicación de
comunicación entre
dispositivos.

Observación directa na aula.

Probas prácticas na aula.

TICB2.4.1.  Analiza  e
coñece  diversos  com-
poñentes  físicos  dun
computador, as súas ca-
racterísticas  técnicas  e
as conexións entre eles.

1ª avaliación Analiza  e  coñece  diversos  com-
poñentes  físicos  dun  computador,
as súas características técnicas e
as conexións entre eles.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB2.5.1.  Describe  as
formas  de  conexión  na

1ª avaliación Describe  as  principais  formas  de
conexión na comunicación entre o

Probas escritas
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Estándares de aprendi-
zaxe avaliable

Temporalización Grado mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación

comunicación  entre  dis-
positivos dixitais.

ordenador,  impresora,  equipos  en
rede cableada.

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

TICB3.1.1.  Elabora  e
maqueta documentos de
texto con aplicacións in-
formáticas que facilitan a
inclusión de táboas, ima-
xes,  fórmulas,  gráficos,
así como outras posibili-
dades de deseño, e inte-
ractúa con outras carac-
terísticas do programa.

1ª avaliación Elabora documentos en Writer  in-
cluído táboas,  imaxes, fórmulas e
gráficos.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB3.1.2.  Produce  in-
formes  que  requiren  o
emprego  de  follas  de
cálculo,  que  inclúan  re-
sultados  textuais,  nu-
méricos e gráficos.

1ª avaliación Elabora informes en folla de cálcu-
lo Calc que inclúan resultados tex-
tuais, numéricos e gráficos.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB3.1.3.  Elabora  ba-
ses de datos sinxelas e
utiliza  a  súa  funcionali-
dade para consultar  da-
tos, organizar a informa-
ción  e  xerar  documen-
tos.

2ª avaliación Elabora  bases  de  datos  sinxelas
con  Libreoffice  Base  incluíndo
táboas e consultas.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB3.2.1.  Integra  ele-
mentos multimedia, ima-
xe  e  texto  na  elabora-
ción  de  presentacións,
adecuando o deseño e a
maquetaxe á mensaxe e
ao  público  obxectivo  a
quen vai dirixido.

1ª avaliación Elabora presentación sinxelas con
Libreoffice Impress,  incluído nelas
imaxes, audio e texto,  adecuando
o deseño e a maquetaxe á mensa-
xe e ao público obxectivo a quen
vai dirixido.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB3.2.2. Emprega dis-
positivos  de  captura  de
imaxe,  audio  e  vídeo,
edita  a información me-
diante software específi-
co  e  crea  novos  mate-
riais  en  diversos  forma-
tos.

2ª avaliación Captura información
multimedia e a procesa
mediante programas de
edición de imaxe, audio e
vídeo obtendo o resultado no
formato desexado.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

Bloque 4. Seguridade informática

TICB4.1.1.  Analiza  e
coñece  dispositivos  físi-
cos e características téc-
nicas, de conexión e de
intercambio  de  informa-
ción entre eles.

1ª avaliación Analiza e coñece dispositivos físi-
cos  e  características  técnicas,  de
conexión e de intercambio de infor-
mación entre eles.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB4.1.2.  Coñece  os
riscos  de  seguridade  e
emprega hábitos de pro-
tección adecuados.

3ª avaliación Coñece os riscos de seguridade e
emprega  hábitos  de  protección
adecuados.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB4.1.3.  Describe  a
importancia  da  actuali-

3ª avaliación Describe a importancia da actuali-
zación do software e do emprego

Probas prácticas na aula.

Probas escritas
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Estándares de aprendi-
zaxe avaliable

Temporalización Grado mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación

zación do software e do
emprego  de  antivirus  e
de devasas para garantir
a seguridade.

de antivirus e de devasas para ga-
rantir a seguridade.

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

TICB5.1.1.  Realiza  acti-
vidades  que  requiren
compartir  recursos  en
redes locais e virtuais.

3ª avaliación Comparte  recursos  en  redes  lo-
cais, sen dificultade.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB5.2.1.  Integra e or-
ganiza  elementos  tex-
tuais e gráficos en estru-
turas hipertextuais.

3ª avaliación Integra e organiza texto e imaxe en
estruturas hipertextuais.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB5.2.2. Deseña páxi-
nas  web  e  coñece  os
protocolos  de  publica-
ción,  baixo  estándares
adecuados  e  con  res-
pecto  aos  dereitos  de
propiedade.

3ª avaliación Realiza  un  blogue,  con  respecto
aos dereitos de propiedade

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB5.3.1.  Participa  co-
laborativamente  en  di-
versas  ferramentas  das
TIC de carácter social e
xestiona os propios.

3ª avaliación Participa colaborativamente en di-
versas ferramentas das TIC de ca-
rácter social

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

TICB6.1.1.  Elabora  ma-
teriais  para  a  web  que
permiten  a  accesibilida-
de  á  información  multi-
plataforma.

3ª avaliación Elabora materiais para a web que
permiten  a  accesibilidade  á  infor-
mación multiplataforma.

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB6.1.2.  Realiza  in-
tercambio  de  informa-
ción  en  distintas  plata-
formas nas que está re-
xistrado/a e que ofrecen
servizos  de  formación,
lecer, etc.

3ª avaliación Realiza intercambio de información
en  distintas  plataformas  nas  que
está  rexistrado/a  e  que  ofrecen
servizos de formación, lecer, etc.

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB6.1.3.  Sincroniza  a
información entre un dis-
positivo  móbil  e  outro
dispositivo.

3ª avaliación Sincroniza a información entre un
dispositivo móbil  e outro dispositi-
vo.

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula.

Probas escritas

TICB6.2.1.  Participa  ac-
tivamente  en  redes  so-
ciais con criterios de se-
guridade.

3ª avaliación Participa activamente en redes so-
ciais con criterios de seguridade.

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula.

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

3ª avaliación Emprega canles de distribución de
contidos  multimedia  para  aloxar
materiais propios e enlazalos nou-
tras producións.

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula.
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 7.5 Metodoloxí&a

Debido  ao  cara& cter  fúndamentalmente  pra& ctico  da  materia  e  a&  importancia  qúe

debemos darlle a qúe o alúmno sexa qúen de búscar informacio& n, seleccionala e aplicala para

a resolúcio& n das actividades, o papel do profesorado sera&  o de gúí&a no proceso de aprendizaxe,

proporcionando ao alúmnado as ferramentas axeitadas para acadar os obxectivos.

A metodoloxí&a empregada basearase núnha introdúcio& n expositora, dentro de cada únidade

dida& ctica,  para  dar  paso  a  proposicio& n  da  realizacio& n  de  distintas  actividades  pra& cticas.

Búscarase a implicacio& n do alúmnado na realizacio& n das tarefas, fomentando o aprendizaxe

entre igúais e o emprego de recúrsos dispon1 ibles na rede para a resolúcio& n das actividades.

 7.6 Materiais e recúrsos dida& cticos

As  clases  desenvolveranse  na  Aúla  de  informa& tica  do  institúto,  qúe  dispo& n  de  17

ordenadores de sobremesa e 9 ordenadores porta& tiles para o úso do alúmnado e ún para o

profesor oú profesora. Todos os ordenadores de sobremesa dispon1 en do sistema operativo

Linúx instalado e diversos programas informa& ticos. Os ordenadores porta& tiles ten1 en instalado

o sistema operativo Windows 10. A aúla tame&n dispo& n dún proxector e dúnha pizarra branca

de rotúlador, así& como de conexio& n a Internet en todos os ordenadores.

Para traballar,  tanto na aúla como na casa,  o  alúmnado empregara&  a  plataforma de

ensino virtúal EVA, pois esta materia esta&  inclúí&da no proxecto E-DIXGAL,onde dispora&  dúnha

conta  de  acceso  ao cúrso  creado polo  correspondente  profesor  oú profesora.  Neste  cúrso

estara&n  dispon1 ibles  diversos  materiais  para  desenvolver  os  contidos  da  materia:

apúntamentos, videotitoriais, ligazo& ns de interese, tarefas online...

 7.7 Criterios sobre a avaliacio& n, cúalificacio& n e promocio& n

do alúmnado

Criterios de cúalificacio& n para obter a nota da avaliacio& n:

Procedemento de avaliación Porcentaxe na
nota final

Proba obxectiva: Realizaremos unha proba obxectiva por tema. Consistirá nunha serie de preguntas teóricas sobre
os  contidos  da  materia  e  a  realización  de  diversas  actividades  empregando  o  software  axeitado  ás  unidades
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didácticas traballadas. Establécese unha nota mínima de 3, en cada unha das probas, para poder calcular a nota da
avaliación.
Se se detecta que un alumno ou alumna copiou durante a realización da proba obxectiva, esta será cualificada
cunha nota de 0, o que implicará o suspenso da avaliación.
Na ausencia de proba obxectiva  dun tema esta porcentaxe sumarase á porcentaxe das tarefas entregadas dese 
tema en concreto.

60%

Tarefas entregadas: Avaliaranse as actividades realizadas polo alumnado, a realización de actividades na aula 
virtual, a entrega de prácticas e traballos, así como a realización de probas escritas e prácticas, todo entregado 
dentro do prazo establecido.
Os aspectos a ter en conta será: 

 A maneira de expresar os coñecementos teóricos adquiridos. 
 A comprensión dos mesmos. 
 A utilización dos equipos e soportes cumprindo as normas de seguridade e 
 hixiene. 
 A súa valoración sobre a utilización de técnicas e procedementos para manter a seguridade, 

integridade e privacidade da información. 
 interese pola utilización correcta da linguaxe informática. 
 A realización do seu traballo dunha forma autónoma e responsable. 
 A responsabilidade na execución do seu propio traballo e dos resultados 
 obtidos. 
 mantemento do seu posto de traballo limpo e ordenado. 
 Orde e método na realización de tarefas. 
 A valoración dunha presentación limpa e ordenada dos resultados dos traballos realizados. 
 interese pola conclusión total dun traballo antes de comezar o seguinte. 
 A planificación dos traballos antes de realizalos.

No caso de que o alumno ou alumna entregue traballos copiados doutra persoa, estes serán cualificados coa nota 
de 0 para ambos.

30%

Traballo e actitude na clase:  Será cualificado, tendo en conta os seguintes aspectos:

 Esforzo e interese pola materia
 Cumprimento das normas de uso da aula de informática.
 Traballo autónomo na busca de solucións ás tarefas propostas.
 Interese polo estudo e o traballo. 
 A capacidade de adaptación aos cambios producidos pola aparición de novas técnicas. 
 Comportamento correcto con todo o mundo. 
 A asistencia con puntualidade, mantendo unha actitude positiva e activa cara ao traballo. 
 Respecto pola saúde persoal e colectiva. 
 A aceptación das normas de comportamento e traballo establecidas. 
 A participación activa nos debates e na formación de grupos de traballo. 
 A valoración da evolución da técnica para a súa posterior utilización. 
 A perseveranza na procura de solucións. 
 A valorar da constancia e o esforzo propio e alleo na realización do traballo. 
 A rigorosidade, orde e limpeza. 
 A manipulación adecuada dos materiais a utilizar. 
 Mantemento dunha actitude de diálogo e debate, non de discusión. 
 Respecto por outras opinións, ideas e condutas. 
 Esforzo por facerse entender polos demais. 
 A conciencia de grupo, integrándose nun grupo de traballo, participando e respectándoo. 
 Respecto cara á execución do traballo alleo no grupo, compartindo as responsabilidades derivadas do 

traballo global. 
 A valoración do traballo en equipo como o medio máis eficaz para a realización de certas actividades. 
 Mantemento de actitudes de solidariedade e compañeirismo. 
 Uso correcto dos materiais físicos e lóxicos da aula. O uso incorrecto dos mesmos (por exemplo, 

navegando en paxinas web non permitidas explicitamente polo docente) levará a realización dun traballo 
que deberán expoñer diante dos compañeiros. Este traballo considerarase obrigatorio e contabilizará 
como tal, non podendo aumentar a cualificación do alumnado. A reincidencia nesta conduta pode supoñer 
un suspenso na materia. 

10%

Ademais, terase tame&n en conta qúe: 

- A falta de asistencia a únha proba debe ser xústificada. 

- A non realizacio& n de traballos obrigatorios súpora&  únha cúalificacio& n negativa e pode
implicar o súspenso na avaliacio& n súmativa. 
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- A presentacio& n dos traballos volúntarios, no caso de estar ben feitos, teranse en conta
para súbir a nota. 

- Considerarase  súspenso  nesta  materia  aqúel  alúmnado  qúe  copie  núnha  proba
obxectiva. 

- Uso  incorrecto  dos  materiais  fí&sicos  e  lo& xicos  da  aúla  (por  exemplo,  navegando  en
paxinas web non permitidas explicitamente polo docente) levara&  a realizacio& n dún traballo
qúe  debera&n  expon1 er  diante  dos  compan1 eiros.  Este  traballo  considerarase  obrigatorio  e
contabilizara&  como tal,  non podendo aúmentar a cúalificacio& n do alúmnado. A reincidencia
nesta condúta pode súpon1 er ún súspenso na materia. 

- A nota correspondente a únha avaliacio& n qúe estea composta por varias probas sera&  a
media ponderada (segúndo a importancia das mesmas) das notas das mesmas sempre qúe
súperen o tres. 

- Baixarase a nota tendo en conta os erros lingúN í&sticos referidos a: erros na escritúra,
acentúacio& n oú púntúacio& n, útilizacio& n do vocabúlario te&cnico axeitado, caligrafí&a, púlcritúde...
Coa posibilidade de recúperar a nota, sempre qúe se corrixan os erros.

- Baixaremos 0,01 por faltas de acentúacio& n, bv,  etc.  e 0,2 por non útilizar a lingúaxe
te&cnica correcta.

- A materia conside&rase súperada se se aproban todas as avaliacio& ns.

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia, ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n tera&  lúgar entre o 6 e 8 de xún1 o, segúndo

fixe xefatúra de estúdos.

A nota  final  de  xuño sera&  calcúlada  realizando  a  media  entre  as  notas  obtidas  nas  tres

avaliacio& ns, sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 5. De non súperar o 5 de media, o

alúmno oú alúmna debera&  presentar únha serie de traballos e actividades de recúperacio& n,

desen1 ados  en  fúncio& n  dos  contidos  e  obxectivos  mí&nimos  non  acadados  e  atendendo  ao

informe  de  avaliacio& n  individúalizado  realizado  polo  eqúipo  docente  despois  da  terceira

avaliacio& n. Estas tarefas   realizaranse na aúla, entre o 9 e o 22 de xún1 o, podendo implicar

tame&n traballo aúto& nomo na casa.

 

Os alúmnos e alúmnas qúe súperen a materia coa nota media das tres avaliacio& ns parciais

dúrante  o  perí&odo  abrangúido  entre  a  terceira  avaliacio& n  parcial  e  a  avaliacio& n  final

dedicaranse a realizar actividades de reforzo, ampliacio& n e titorí&a desen1 adas pola profesora da
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materia. Os alúmnos e alúmnas qúe tin1 an súperada a materia coas tres avaliacio& ns podera&n

ver modificada a sú& a nota final, en fúncio& n do traballo realizado dúrante o perí&odo posterior a&

terceira avaliacio& n. A cúalificacio& n definitiva da materia farase efectiva na avaliacio& n final de

cúrso, con data 23 de xún1 o. 

 7.8 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino

e a practica docente.

Para avaliar a pra& ctica docente empregaranse os segúintes indicadores de logro por 
esta&ndar de aprendizaxe:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 
sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 
docente na aula.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 
estándares de aprendizaxe

Motivación do alumnado

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 
novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

Traballo na aula de informática

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado .
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de
ensino-aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado dos resultados obtidos.
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Para avaliar o proceso de ensino empre&ganse os segúintes indicadores de logro:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos vir-
tuais.

Posúe hábitos adecuados para interactuar en contornos virtuais.

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais
para a protección da información persoal.

Emprega contrasinais seguros.

Lembra os seus contrasinais.

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

Coñece as licenzas Creative Commons.

Respecta a propiedade cando realiza intercambio de información.

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a im-
portancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

Consulta fontes e navega con responsabilidade para preservar a súa
identidade dixital.

Recoñece as páxinas de navegación segura.

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

Identifica os materiais con dereitos de autoría.

Coñece os diferentes tipos de licenzas Creative Commons.

Identifica os materiais de libre distribución.

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e alma-
cenamento da información.

Organiza e almacena a información no PC que ten asignado.

Realiza operacións básicas con carpetas e arquivos

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

Configura elementos básicos do sistema operativo

Configura elementos básicos de accesibilidade (ORCA, teclado en
pantalla, etc)

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operati-
vos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.

Resolve problemas vencellados ao sistema operativo e ás

aplicacións a nivel de usuario

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

Administra o PC asignado de maneira responsable.

Coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun
computador, as súas características técnicas e as conexións en-
tre eles.

Identifica os principais compoñentes físicos dun computador, coñece
as súas características, a súa función e como se conectan.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación en-
tre dispositivos dixitais.

Describe as formas de conexión na comunicación, con e sen fíos, en-
tre dispositivos dixitais.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplica-
cións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fór-
mulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e inte-
ractúa con outras características do programa.

Emprega un procesador de texto para elaborar e maquetar documen-
tos.

Incorpora elementos como táboas, imaxes, fórmulas e gráficos nos
seus documentos.

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

Emprega unha folla de cálculo para producir informes e procesar in-
formación.

 Incorpora elementos como fórmulas e gráficos nos seus informes.

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

Emprega unha base de datos para organizar a información e xerar
documentos

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

Elabora presentacións que incorporan elementos multimedia, imaxe
e texto.

Deseña e maqueta tendo presente o público ao que vai  dirixido a
presentación.

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

Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo.

Emprega software específico para editar a información.

Crea novos materiais a partir da información adquirida.
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Para avaliar o proceso de ensino empre&ganse os segúintes indicadores de logro:

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características
técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles.

Coñece diferentes dispositivos físicos, como se conectan e como in-
tercambian información.

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos
de protección adecuados.

Emprega hábitos de protección adecuados que permiten minimizar
os riscos de seguridade.

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e
do emprego de antivirus e de devasas para garantir a segurida-
de.

Instala, actualiza e configura o software de propósito xeral do equipo.

Instala, actualiza e configura antivirus e devasas.

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

Comparte recursos e información en redes locais e internet.

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

Integra elementos en formato html.

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publi-
cación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos
de propiedade.

Deseña páxinas web de acordo aos estándares de publicación e

con respecto aos dereitos de propiedade.

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

Utiliza ferramentas TIC de carácter social.

Participa de maneira colaborativa en diferentes contornos.

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesi-
bilidade á información multiplataforma.

Elabora materiais para a web que resultan accesibles dende diferen-
tes dispositivos.

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plata-
formas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de for-
mación, lecer, etc.

Intercambia información en distintas plataformas de servizos.

Utiliza correctamente as plataformas educativas que se empregan no
centro para o intercambio de información co alumnado.

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e
outro dispositivo.

Sincroniza información entre diferentes dispositivos.

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

Coñece e aplica criterios de seguridade para participar en redes

sociais e preservar a súa privacidade.

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

Aloxa contidos multimedia propios a través de canles de distribución.

Liga materiais propios con outras producións.

 7.9 Organizacio& n  das  actividades  de  segúimento,

recúperacio& n e avaliacio& n das materias pendentes

Ao tratarse dúnha materia de 4º de ESO,  non podera&  qúedar pendente para cúrsos

posteriores debido ao cara& cter de fin de etapa do cúrso.
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 7.10 Desen1 o da avaliacio& n inicial e medidas de atencio& n a&

diversidade

Coa  finalidade  de  detectar  os  con1 ecementos  iniciais  do  alúmnado  referentes  aos

contidos  qúe  se  desenvolvera&n  na  materia,  dúrante  as  primeiras  sesio& ns  de  clase,  o

profesorado propora&  distintas actividades, orais oú escritas, ao alúmnado, sempre intentado

únha participacio& n activa e motivadora.

Ao longo do cúrso mediante o segúimento diario da actividade do alúmno oú alúmna  na clase,

propondo exercicios de repaso e algúnha proba orientada a este fin, detectarase se existen

casos qúe precisen da aplicacio& n de medidas, tanto a nivel individúal como a nivel colectivo.

Unha  vez  detectadas  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas:

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de pra& cticas

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla

• Ampliacio& n de tempo na realizacio& n de probas de avaliacio& n

Apoios en peqúeno grúpo

• Titorí&as dúrante os recreos

• Realizacio& n de tarefas en grúpo

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.

 7.11 Adaptacio& n  da  programacio& n  en  caso  de  ensino  a

distancia

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da Aúla Virtúal e do EVA, tendo en conta qúe este

recúrso xa era empregado de forma regúlar na materia, os alúmnos xa esta&n afeitos ao enví&o

de tarefas a trave&s da plataforma. O cúrso empregarase para públicar contidos, explicacio& ns

gravadas  en  ví&deo,  enví&o  de  traballos  e  tarefas,  e  realizacio& n  de  cúestionarios  e  probas

telema& ticas. Para a comúnicacio& n e a resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros

da Aúla Virtúal e do EVA , o correo electro& nico e a mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se

fose preciso contactar coas familias.

63



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

Actividades

Cúrso  da  materia  na  Aúla  Virtúal  e  no  EVA  con  distintos  tipos  de  actividades  de  repaso,

recúperacio& n e reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas

telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o

precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recúrsos

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia

• Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo

Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar

Avaliación

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 

A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 

En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos de avaliación:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na búsca de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos de avaliación:

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal e ao EVA
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• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal e no EVA

Informacio& n ao alúmnado e a& s familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n  dida& ctica  a  trave&s  da  Aúla  Virtúal  oú  do  EVA.  A  informacio& n  a& s  familias

chegaralle a trave&s da pa& xina web do IES de Chapela.

Publicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.
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8. PROGRAMACIO	 N DE TIC DE 1º BACH

 8.1 Introdúcio& n

As  tecnoloxí&as  da  informacio& n  e  da  comúnicacio& n  (TIC)  desenvolven  ún  papel

fúndamental na sociedade actúal, porqúe proporcionan ún conxúnto de con1 ecementos e de

te&cnicas qúe permiten satisfacer as necesidades individúais e colectivas. Neste sentido, as TIC

ache&ganlle  ao cúrrí&cúlo a capacidade de analizar e redesen1 ar a relacio& n entre dispositivos

tecnolo& xicos e necesidades sociais, a&mbito no qúe a innovacio& n e a condicio& n de inmediata qúe

lle  son  propias  dotan  esta  materia  dúnha  grande  relevancia  edúcativa.  Na  resolúcio& n  de

problemas coas TIC conxú& ganse, ademais da innovacio& n, elementos como o traballo en eqúipo

oú o cara& cter emprendedor, qúe son imprescindibles para formar únha cidadaní&a aúto& noma e

competente. Ademais, o con1 ecemento das novas tecnoloxí&as proporciona únha imprescindible

perspectiva cientí&fico-tecnolo& xica sobre a necesidade de constrúí&r únha sociedade formada

por únha cidadaní&a crí&tica con respecto ao qúe acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n trata de achegarlle ao alúmnado

as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste a&mbito tecnolo& xico.

Nos doús cúrsos de bacharelato, a materia de Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n

persegúe a consolidacio& n dúnha serie de con1 ecementos tecnolo& xicos indispensables.  Así&,  o

bloqúe "A sociedade da informacio& n e o compútador" introdúce o alúmnado na importancia

desta materia na sociedade actúal.  Os bloqúes "Arqúitectúra de compútadores",  "Redes de

compútadores"  e  "Segúridade"  abondan  en  aspectos  relativos  aos  compon1 entes  e  a&

configúracio& n dos compútadores, e a&  sú& a conexio& n en redes. O bloqúe "Software para sistemas

informa& ticos" afonda no úso de aplicacio& ns de úso comú& n no múndo actúal,  tales como as

aplicacio& ns  ofima& ticas  de  edicio& n  de  texto,  de  ca& lcúlo,  de  elaboracio& n  de  presentacio& n,  de

almacenaxe de informacio& n e de traballo con imaxe e ví&deo. E os bloqúes "Programacio& n" e

"Públicacio& n  e  difúsio& n  de  contidos"  afondan  no  desen1 o  de  programas  qúe  permitan  dar

solúcio& ns a problemas do múndo real, e no úso destes no múndo de internet.

Como noútras materias qúe tratan aspectos tecnolo& xicos, nesta inte&granse con1 ecementos de

cara& cter  matema& tico  e  cientí&fico,  ademais  de  qúe  e&  frecúente  qúe  as  TIC  se  útilicen  para

resolver problemas especí&ficos doútras disciplinas. Un enfoqúe interdisciplinar, xa qúe logo,

favorecera&  a conexio& n con oútras materias e mesmo con diversos temas de actúalidade.
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Desde  o  púnto  de  vista  metodolo& xico,  as  TIC  admiten  tratamentos  moi  diversos,  porqúe

serven tanto para integrar as restantes materias do cúrrí&cúlo como para afondar en aspectos

moi  especí&ficos,  como  a  programacio& n  oú  as  comúnicacio& ns,  sen  esqúecer  qúe  son

especialmente indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolo& xicos e de actúalidade.

Esta materia caracterí&zase pola realizacio& n de actividades nas qúe se desenvolven destrezas

te&cnicas  para  acceder  a& s  redes  de  informacio& n,  qúe  tame&n  se  comparte,  e  se  útilizan

aplicacio& ns informa& ticas de propo& sito xeral.  Neste contexto, a iniciativa, a colaboracio& n e o

respecto polas normas de segúridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cúltúra

oú  coa  prodúcio& n  de  programas  informa& ticos  son  tan  importantes  como  o  dominio  dos

recúrsos informa& ticos e das redes de comúnicacio& ns.

A  participacio& n  pode  potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposicio& n  de  traballos,  a

resolúcio& n  colaborativa  de problemas mediante  a realizacio& n  de proxectos informa& ticos,  a

útilizacio& n colectiva de recúrsos virtúais oú a procúra e a ana& lise de informacio& n en internet,

aspectos qúe tame&n favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resúlta, daqúela, adecúado reflexionar e traballar en grúpo procúrando

solúcio& ns a problemas concretos onde se poidan aplicar os con1 ecementos adqúiridos, e búscar

informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o espí&rito emprendedor.

 8.2 Contribúcio& n da materia a& s competencias clave

A  contribúcio& n  da  materia  de  TIC  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave

dependera&  en grande medida do tipo de actividades; e&  dicir, da metodoloxí&a empregada. Neste

sentido, a comúnicacio& n lingúN í&stica desenvolverase na medida en qúe o alúmnado adqúira e

útilice ún vocabúlario te&cnico preciso, elabore programas e docúmentos, expliqúe conceptos

oú elabore e expon1 a informacio& n. A competencia matema& tica e as competencias ba& sicas en

ciencia  e  tecnoloxí&a  poden alcanzarse  configúrando e  administrando ma&qúinas  e  sistemas

operativos, aplicando te&cnicas de tratamento e almacenamento de datos oú asúmindo ha&bitos

segúros  no  contexto  das  redes  de  comúnicacio& n,  competencias  qúe  tame&n  se  favorecen

analizando o fúncionamento de programas, aplicacio& ns e sistemas operativos, oú mediante a

ana& lise e a valoracio& n das repercúsio& ns dos ha&bitos sociais en internet. A competencia dixital,

qúe e&  a especí&fica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procúrar

e  almacenar  informacio& n,  para  obter  e  presentar  datos  e  para  simúlar  sistemas,  oú  para

elaborar programas oú útilidades informa& ticas qúe sirvan para resolver problemas.
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Para qúe o alúmnado poida aprender a aprender,  as actividades deben permitir qúe tome

decisio& ns cún certo grao de aútonomí&a, qúe organice o proceso da propia aprendizaxe e qúe

apliqúe o aprendido a sitúacio& ns cotia& s das qúe poida avaliar os resúltados. Do mesmo xeito,

as  competencias  sociais  e  cí&vicas  alcanzaranse  procúrando  qúe  o  alúmnado  traballe  en

eqúipo,  interactú& e  con  oútras  persoas  e  con  grúpos  de  forma  democra& tica,  e  respecte  a

diversidade e as normas, e tame&n mediante a ana& lise da interaccio& n entre o desenvolvemento

das TIC e os cambios socioecono& micos e cúltúrais qúe prodúce.

O sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor conse&gúese nesta materia a trave&s do desen1 o,

da  planificacio& n  e  da  xestio& n  de  proxectos  informa& ticos  sinxelos,  ao  transformar  as  ideas

propias en programas oú en docúmentos. E a conciencia e as expresio& ns cúltúrais reflí&ctense

na  ana& lise  da  inflúencia  dos  fitos  te&cnicos  das  TIC  en  distintas  cúltúras  e  no  seú

desenvolvemento e progreso.

As competencias clave son as contempladas no 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:

• Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL).

• Competencia matema& tica e competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a (CMCCT).

• Competencia dixital (CD).

• Aprender a aprender (CAA).

• Competencias sociais e cí&vicas (CSC).

• Sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE).

• Conciencia e expresio& ns cúltúrais (CCEC).

En fúncio& n da vixencia e da útilidade dos aspectos qúe trata a Tecnoloxí&a, esta materia

ofrece,  sen  dú& bida,  ún  inmenso  potencial  para  axúdar  a  comprender  o  contorno  social  e

tecnolo& xico e para desenvolver ún conxúnto de competencias relacionadas tanto co contexto

profesional como coa participacio& n cidada&  e co desenvolvemento persoal.

A contribúcio& n da materia ao desenvolvemento de cada únha das competencias clave pode

entenderse a trave&s da relacio& n entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal e

como se recolle na segúinte ta&boa:
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

a

d

g

h

i

l

m

p

B1.1. Concepto de socie-
dade da información.

B1.2.  O  sector  das  TIC:
composición e caracterís-
ticas.

B1.1.  Analizar  e  valorar  as  influencias
das tecnoloxías da información e da co-
municación na transformación da socie-
dade actual, tanto nos ámbitos da adqui-
sición do coñecemento como nos da pro-
dución.

TIC1B1.1.1.  Describe  as  diferenzas
entre o que se considera sociedade
da información e sociedade do coñe-
cemento.

CD

CCL

CSC

TIC1B1.1.2.  Explica  cales  son  os
novos sectores económicos que apa-
receron como consecuencia da xene-
ralización  das  tecnoloxías  da  infor-
mación e da comunicación.

CD

CSIEE

CSC

Bloque 2. Arquitectura de computadores

a

d

g

i

l

B2.1.  Bloques  funcionais
dun  sistema  microinfor-
mático e compoñentes de
cada bloque funcional.

B2.2.  Compoñentes  dos
sistemas  microinformáti-
cos

B2.3. Periféricos básicos

B2.4.  Dispositivos  de  al-
macenamento: caracterís-
ticas e tipos.

B2.5. Dispositivos de me-
moria: características e ti-
pos.

B2.1. Configurar computadores e equipa-
mentos informáticos identificando os sub-
sistemas que os compoñen e relacionan-
do  cada  elemento  coas  prestacións  do
conxunto, e describir as súas característi-
cas.

TIC1B2.1.1. Describe as característi-
cas dos subsistemas que compoñen
un computador, identificando os seus
principais  parámetros  de  funciona-
mento.

CD

CMCCT.

CCL

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de in-
terconexión  dos  bloques  funcionais
dun computador e describe a contri-
bución de cada un ao funcionamento
integral do sistema.

CD

CMCCT.

CCL

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de
almacenamento masivo utilizados en
sistemas  de  computadores,  recoñe-
cendo a súa importancia na custodia
da información.

CD

CMCCT.

CCL

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de me-
moria  utilizados  en  computadores,
analizando os parámetros que as de-
finen e a súa achega ao rendemento
do conxunto.

CD

CMCCT.

CCL

a

b

d

g

i

l

B2.6.  Sistema  operativo:
elementos  e  estrutura.
Clasificación,  funcións  e
procesos do sistema ope-
rativo.  Sistemas  operati-
vos actuais.

B2.7. Instalación e actuali-
zación de sistemas opera-
tivos e de aplicacións  de
software.

B2.2.  Instalar  e utilizar software de pro-
pósito xeral e de aplicación, e avaliar as
súas  características  e  os  contornos  de
aplicación.

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da
estrutura dun sistema operativo rela-
cionando cada parte coa súa función.

CD

CMCCT.

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operati-
vos e programas de aplicación para a
resolución de problemas en compu-
tadores  persoais,  seguindo  instru-
cións de fábrica.

CD

CMCCT.

CAA

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

a

b

d

e

B3.1. Deseño e utilización
de bases de datos sinxe-
las.

B3.2.  Elaboración  de  do-
cumentos  mediante  pro-
cesadores de texto.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de
escritorio ou web, como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos
sinxelas e/ou extrae información, rea-
lizando consultas, formularios e infor-
mes.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

CCEC
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Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

f

g

h

i

l

m

n

B3.3. Elaboración de pre-
sentacións.

B3.4.  Presentación  ao
público:  conexión  a  un
proxector e configuración.

B3.5.  Resolución  de  pro-
blemas mediante follas de
cálculo.

B3.6. Deseño e edición de
Imaxes en 2D e 3D.

B3.7.  Creación  de  conti-
dos audiovisuais. Elabora-
ción de guións, captura de
son e de imaxes, edición
e montaxe.

B3.8.  As  redes  de  in-
tercambio  como fonte  de
recursos  multimedia.  De-
reitos  que  amparan  as
producións alleas.

TIC1B3.1.2. Elabora informes de tex-
to que integren texto e imaxes, apli-
cando  as  posibilidades  das  aplica-
cións e tendo en conta o destinatario.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

TIC1B3.1.3.  Elabora  presentacións
que integren texto, imaxes e elemen-
tos multimedia, adecuando a mensa-
xe  ao  público  obxectivo  ao  que  se
destina.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

TIC1B3.1.4.  Resolve problemas que
requiran a utilización de follas de cál-
culo, xerando resultados textuais, nu-
méricos e gráficos.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

CCEC

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráfi-
cos en 2D e 3D para comunicar ide-
as.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

TIC1B3.1.6.  Realiza  pequenas  pe-
lículas integrando son,  vídeo e ima-
xes, utilizando programas de edición
de ficheiros multimedia.

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

Bloque 4. Redes de computadores

b

d

g

i

l

B4.1.  Configuración  bási-
ca de redes locais: carac-
terísticas,  tipos,  topolo-
xías e arquitecturas.

B  4.1.  Analizar  as  principais  topoloxías
utilizadas no deseño de redes de compu-
tadores, relacionándoas coa área de apli-
cación e coas tecnoloxías empregadas.

TIC1B4.1.1.  Debuxa  esquemas  de
configuración de pequenas redes lo-
cais,  seleccionando  as  tecnoloxías
en función do espazo físico dispoñi-
ble.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

d

g

i

l

B4.2.  Cables  e  conecto-
res: características e tipo-
loxía. Normalización.

B4.3.  Elementos  das  re-
des  de  datos:  situación,
dispositivos  e  adaptado-

B4.2. Analizar a función dos equipos de
conexión que permiten realizar configura-
cións de redes e a súa interconexión con
redes de área extensa.

TIC1B4.2.1.  Realiza  unha  análise
comparativa entre os tipos de cables
utilizados en redes de datos.

CD

CMCCT.

CCL

TIC1B4.2.2.  Realiza  unha  análise CD
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

res  de  interconexión  de
redes con fíos e sen eles;
configuración básica des-
tes.

B4.4.  Despregamento  de
redes locais sen fíos: ele-
mentos, medios de trans-
misión, protocolos e reco-
mendacións.  Seguridade
básica.

comparativa entre tecnoloxía con fíos
e sen eles, e indica posibles vanta-
xes e inconvenientes.

CMCCT.

CCL

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade
dos elementos que permiten configu-
rar redes de datos, indicando as súas
vantaxes  e  os  seus  inconvenientes
principais.

CD

CMCCT.

CCL

d

g

i

l

B4.5.  Niveis  do  modelo
OSI:  funcións  dos  niveis,
os protocolos e os dispo-
sitivos.

B4.3. Describir os niveis do modelo OSI,
relacionándoos  coas  súas  funcións
nunha rede informática.

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de
como se realiza a comunicación en-
tre  os  niveis  OSI  de  dous  equipa-
mentos remotos.

CD

CMCCT.

CCL

Bloque 5. Programación

b

d

g

i

l

B5.1. Diagramas de fluxo:
elementos e ferramentas;
símbolos  e  o  seu  signifi-
cado.

B5.2.  Identificación  dos
elementos  dun  programa
informático:  estruturas  e
bloques fundamentais.

B5.3.  Deseño  de  algorit-
mos utilizando diagramas
de fluxo.

B5.1. Aplicar algoritmos á resolución dos
problemas máis  frecuentes  que  se  pre-
sentan ao traballar con estruturas de da-
tos.

TIC1B5.1.1.  Desenvolve  algoritmos
que permitan resolver problemas arit-
méticos sinxelos,  elaborando os co-
rrespondentes diagramas de fluxo.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

b

d

g

i

l

B5.4.  Uso  de  estruturas
de  control:  operadores,
condicións, bloques e es-
truturas de repetición.

B5.2.  Analizar  e  resolver  problemas  de
tratamento  de  información,  dividíndoos
en subproblemas e definindo algoritmos
que os resolven.

TIC1B5.2.1.  Escribe  programas  que
inclúan bucles de programación para
solucionar  problemas  que  impliquen
a  división  dun  conxunto  en  partes
máis pequenas.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

b

d

g

i

l

B5.5.  Execución,  proba,
depuración e documenta-
ción de programas.

B5.3. Analizar a estrutura de programas
informáticos, identificando e relacionando
os elementos propios da linguaxe de pro-
gramación utilizada.

TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de se-
guir  un  pequeno  programa  escrito
nun código determinado, partindo de
determinadas condicións.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

d.

g.

i.

l.

B5.6.  Identificación  dos
elementos  da  sintaxe  da
linguaxe.

B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e
a  semántica  das  construcións  básicas
dunha linguaxe de programación.

TIC1B5.4.1. Define o que se entende
por  sintaxe  dunha  linguaxe  de  pro-
gramación  e  propón  exemplos  con-
cretos dunha linguaxe determinada.

CD

CMCCT.

CCL

b

d

g

i

l

B5.1. Diagramas de fluxo:
elementos e ferramentas;
símbolos  e  o  seu  signifi-
cado.

B5.2.  Identificación  dos
elementos  dun  programa
informático:  estruturas  e
bloques fundamentais.

B5.5.  Realizar  pequenos  programas  de
aplicación nunha linguaxe de programa-
ción determinada e aplicalos á solución
de problemas reais.

TIC1B5.5.1.  Realiza  programas  de
aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe
determinada  que  solucionen  proble-
mas da vida real.

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

CSC

CCEC,
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competen-
cias clave

B5.3.  Deseño  de  algorit-
mos utilizando diagramas
de fluxo.

 8.3 Obxectivos

 a)Exercer a cidadaní&a democra& tica, desde únha perspectiva global, e adqúirir únha conciencia

cí&vica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitúcio& n  espan1 ola  e  do  Estatúto  de

aútonomí&a de Galicia, así& como polos dereitos húmanos, qúe fomente a corresponsabilidade

na constrúcio& n dúnha sociedade xústa e eqúitativa e favoreza a sústentabilidade.

b) Consolidar únha madúreza persoal e social qúe lle permita actúar de forma responsable e

aúto& noma e desenvolver o seú espí&rito crí&tico. Ser qúen de prever e resolver pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais.

d) Afianzar os ha&bitos de lectúra, estúdo e disciplina, como condicio& ns necesarias para o eficaz

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na sú& a expresio& n oral como na escrita, a lingúa galega e a lingúa castela& .

f) Expresarse con flúidez e correccio& n núnha oú ma& is lingúas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n.

h)  Con1 ecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  múndo  contempora&neo,  os  seús

antecedentes histo& ricos e os principais factores da sú& a evolúcio& n. Participar de xeito solidario

no desenvolvemento e na mellora do seú contorno social.

i)  Acceder  aos  con1 ecementos  cientí&ficos  e  tecnolo& xicos  fúndamentais,  e  dominar  as

habilidades ba& sicas propias da modalidade elixida.

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fúndamentais  da  investigacio& n  e  dos

me&todos  cientí&ficos.  Con1 ecer  e  valorar  de  forma  crí&tica  a  contribúcio& n  da  ciencia  e  da

tecnoloxí&a ao cambio das condicio& ns de vida, así& como afianzar a sensibilidade e o respecto

cara ao medio ambiente e a ordenacio& n sústentable do territorio, con especial referencia ao

territorio galego.

m) Afianzar o espí&rito emprendedor con actitúdes de creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,

traballo en eqúipo, confianza nún mesmo e sentido crí&tico.
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n) Desenvolver a sensibilidade artí&stica e literaria, así& como o criterio este& tico, como fontes de

formacio& n e enriqúecemento cúltúral.

 8.4 Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos  e  instrúmentos  de  avaliacio& n  para  cada

esta&ndar de aprendizaxe

Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de
avaliación

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

IC1B1.1.1.  Describe  as  diferenzas
entre o que se considera sociedade
da  información  e  sociedade  do
coñecemento.

1ª Avaliación Describe as diferenzas entre
o que se considera sociedade
da información e sociedade
do coñecemento.

Observación na aula

Probas escritas

TIC1B1.1.2.  Explica  cales  son  os
novos  sectores  económicos  que
apareceron  como consecuencia  da
xeneralización  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación.

1ª Avaliación Identifica os novos sectores
económicos que apareceron
como consecuencia da
xeneralización das
tecnoloxías da información e
da comunicación.

Observación na aula

Probas escritas

Bloque 2. Arquitectura de computadores

TIC1B2.1.1. Describe as caracterís-
ticas  dos  subsistemas  que  com-
poñen un computador, identificando
os  seus  principais  parámetros  de
funcionamento.

1ª Avaliación Coñecer a arquitectura básica
dun ordenador e os
mecanismos de conexión a
redes.

Observación na aula

Probas prácticas no taller

Probas escritas

TIC1B2.1.2.  Realiza  esquemas  de
interconexión  dos  bloques  funcio-
nais  dun  computador  e  describe  a
contribución  de cada un ao funcio-
namento integral do sistema.

1ª Avaliación Identifica os compoñentes do ordenador
e a súa función

Observación na aula

Probas prácticas no taller

Probas escritas

TIC1B2.1.3.  Describe  dispositivos
de  almacenamento  masivo  utiliza-
dos en sistemas de computadores,
recoñecendo  a  súa  importancia  na
custodia da información.

1ª Avaliación Describe as característica de cada un Probas prácticas no taller

Probas escritas

TIC1B2.1.4.  Describe  os  tipos  de
memoria  utilizados  en  computado-
res,  analizando  os  parámetros  que
as definen e a súa achega ao rende-
mento do conxunto.

1ª Avaliación Distingue as diferenzas entre cada tipo 
de memoria

Probas escritas
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Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de
avaliación

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da
estrutura dun sistema operativo rela-
cionando  cada  parte  coa  súa  fun-
ción.

1ª Avaliación Describe as principais funcións dun sis-
tema operativo

Probas prácticas na aula

Probas escritas

TIC1B2.2.2. Instala sistemas opera-
tivos  e  programas  de  aplicación
para a resolución de problemas en
computadores  persoais,  seguindo
instrucións de fábrica.

1ª Avaliación Crea contas de usuario, emprega as 
ferramentas de administración e instala 
aplicacións

Probas prácticas na aula

Probas escritas

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos
sinxelas e/ou extrae información, re-
alizando consultas, formularios e in-
formes.

2ª Avaliación Crea unha base de datos onde realiza 
traballo con táboas, relación e consultas
con táboas. Crea formularios e
informes.

Probas prácticas na aula

Observación directa na aula

TIC1B3.1.2.  Elabora  informes  de
texto  que  integren  texto  e  imaxes,
aplicando as posibilidades das apli-
cacións e tendo en conta o destina-
tario.

1ª Avaliación Crea documentos con índice de 
contidos, empregando estilos e táboas

Probas prácticas na aula

Observación directa na aula

TIC1B3.1.3.  Elabora  presentacións
que  integren  texto,  imaxes  e  ele-
mentos  multimedia,  adecuando  a
mensaxe  ao  público  obxectivo  ao
que se destina.

1ª Avaliación Crea presentacións multimedia, 
empregando distintos efectos e 
transicións.

Probas prácticas na aula

Observación directa na aula

TIC1B3.1.4. Resolve problemas que
requiran  a  utilización  de  follas  de
cálculo, xerando resultados textuais,
numéricos e gráficos.

1ª Avaliación Crea follas de cálculo con gráficos, 
funcións e  emprega o formato 
condicional.

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula

TIC1B3.1.5.  Deseña  elementos
gráficos en 2D e 3D para comunicar
ideas.

3ª Avaliación A partires das vistas dunha peza é 
capaz de representar figuras en 2D e 
3D

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula

TIC1B3.1.6.  Realiza  pequenas  pe-
lículas integrando son, vídeo e ima-
xes, utilizando programas de edición
de ficheiros multimedia.

2ª Avaliación Crea arquivos multimedia empregando 
imaxes e sons. Fai uso dos efectos e 
das transicións

Observación directa na aula

Probas prácticas na aula

Traballo práctico por equipos

Bloque 4. Redes de computadores

TIC1B4.1.1.  Debuxa  esquemas  de
configuración de pequenas redes lo-
cais,  seleccionando  as  tecnoloxías
en función do espazo físico dispoñi-
ble.

3ª Avaliación Describe  as  características  das  redes
locais

Probas escritas

TIC1B4.2.1.  Realiza  unha  análise
comparativa entre os tipos de cables
utilizados en redes de datos.

3ª Avaliación Distingue as características do cablea-
do empregado nas redes

Probas escritas
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Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de
avaliación

TIC1B4.2.2.  Realiza  unha  análise
comparativa  entre  tecnoloxía  con
fíos  e  sen  eles,  e  indica  posibles
vantaxes e inconvenientes.

3ª Avaliación • Describe as diferenzas entre 
redes con fíos e redes 
inalámbricas

Probas escritas

TIC1B4.2.3.  Explica  a  funcionalida-
de dos elementos que permiten con-
figurar redes de datos, indicando as
súas  vantaxes  e  os  seus  inconve-
nientes principais.

3ª Avaliación • Identifica os elementos dunha
rede de datos e indica a 
función de cada un deles

Probas escritas

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de
como se realiza a comunicación en-
tre  os  niveis  OSI  de  dous  equipa-
mentos remotos.

3ª Avaliación Describe  o  proceso  de  comunicación
entre dous equipos

Probas escritas

Bloque 5. Programación

TIC1B5.1.1.  Desenvolve  algoritmos
que  permitan  resolver  problemas
aritméticos  sinxelos,  elaborando  os
correspondentes  diagramas  de  flu-
xo.

3ª Avaliación Elabora  diagramas  de  fluxo  para  de-
señar e representar algoritmos

Probas escritas

TIC1B5.2.1. Escribe programas que
inclúan  bucles  de  programación
para  solucionar  problemas  que  im-
pliquen a división dun conxunto en
partes máis pequenas.

3ª Avaliación Crea pequenos problemas para solucio-
nar un determinado problema

Probas escritas

Probas prácticas na aula

TIC1B5.3.1.  Obtén  o  resultado  de
seguir un pequeno programa escrito
nun código determinado, partindo de
determinadas condicións.

3ª Avaliación Identifica  elementos  característicos  da
linguaxe  de  programación  en  progra-
mas sinxelos

Probas prácticas na aula

Probas escritas

TIC1B5.4.1. Define o que se enten-
de  por  sintaxe  dunha  linguaxe  de
programación  e  propón  exemplos
concretos  dunha  linguaxe  determi-
nada.

3ª Avaliación Identifica  elementos  característicos  da
linguaxe  de  programación  en  progra-
mas sinxelos

Probas prácticas na aula

Probas escritas

TIC1B5.5.1.  Realiza  programas  de
aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe
determinada que solucionen proble-
mas da vida real.

3ª Avaliación Emprega instrucións básicas dunha lin-
guaxe  de  programación  para  crear  un
determinado programa.

Probas prácticas

 8.5 Metodoloxí&a

Debido  ao  cara& cter  fúndamentalmente  pra& ctico  da  materia  e  a&  importancia  qúe

debemos darlle a qúe o alúmno sexa qúen de búscar informacio& n, seleccionala e aplicala para

a resolúcio& n das actividades, o papel do profesorado sera&  o de gúí&a no proceso de aprendizaxe,

proporcionando ao alúmnado as ferramentas axeitadas para acadar os obxectivos.
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A metodoloxí&a empregada basearase núnha introdúcio& n expositora, dentro de cada únidade

dida& ctica,  para  dar  paso  a  proposicio& n  da  realizacio& n  de  distintas  actividades  pra& cticas.

Búscarase a implicacio& n do alúmnado na realizacio& n das tarefas, fomentando o aprendizaxe

entre igúais e o emprego de recúrsos dispon1 ibles na rede para a resolúcio& n das actividades.

 8.6 Materiais e recúrsos dida& cticos

As  clases  desenvolveranse  na  Aúla  de  informa& tica  do  institúto,  qúe  dispo& n  de  17

ordenadores  de sobremesa e 7 porta& tiles, para o úso do alúmnado e ún para o profesor oú

profesora. Todos os ordenadores dispon1 en do sistema operativo Linúx instalado e diversos

programas  informa& ticos.  Os  ordenadores  porta& tiles  ten1 en  instalado  o  sistema  operativo

Windows 10. A aúla tame&n dispo& n dún proxector e dúnha pizarra branca de rotúlador, así&

como de conexio& n a Internet en todos os ordenadores.

 8.7 Criterios  sobre a  avaliacio& n,  cúalificacio& n  e  promocio& n  do

alúmnado

Para  a  avaliacio& n  e  posterior  cúalificacio& n  do  alúmnado  empregaranse  os  segúintes

instrúmentos de avaliacio& n:

Procedemento de avaliación Porcentaxe
na nota final

Proba obxectiva: Realizaremos unha proba obxectiva por tema. Consistirá nunha serie de preguntas teóricas sobre
os contidos da materia e a realización de diversas actividades empregando o software axeitado ás unidades didácticas
traballadas. Establécese unha nota mínima de 3, en cada unha das probas, para poder calcular a nota da avaliación.
Se se detecta que un alumno ou alumna copiou durante a realización da proba obxectiva, esta será cualificada cunha
nota de 0, o que implicará o suspenso da avaliación.
Na ausencia de proba obxectiva  dun tema esta porcentaxe sumarase á porcentaxe das tarefas entregadas 
dese tema en concreto.

60%

Tarefas entregadas: Avaliaranse as actividades realizadas polo alumnado e entregadas dentro do prazo establecido: 
entrega de prácticas, realización de actividades na aula virtual, entrega de prácticas e traballos. Os aspectos a ter en 
cota serán:

- A maneira de expresar os coñecementos teóricos adquiridos.
- A comprensión dos mesmos.
- A utilización dos equipos e soportes cumprindo as normas de seguridade e hixiene.
- A súa valoración sobre a utilización de técnicas e procedementos para manter a seguridade, integridade e 
privacidade da información.
- O interese pola utilización correcta da linguaxe informática.
- A realización do seu traballo dunha forma autónoma e responsable.
- A responsabilidade na execución do seu propio traballo e dos resultados obtidos.
- O mantemento do seu posto de traballo limpo e ordenado.
- Orde e método na realización de tarefas.
- A valoración dunha presentación limpa e ordenada dos resultados dos traballos realizados.
- O interese pola conclusión total dun traballo antes de comezar o seguinte.
- A planificación dos traballos antes de realizalos.
- No apartado de Actitudes (20% da nota)
- O interese polo estudo e o traballo.
- A capacidade de adaptación aos cambios producidos pola aparición de novas técnicas.
- O comportamento correcto con todo o mundo.
- A asistencia con puntualidade, mantendo unha actitude positiva e activa cara ao traballo.

30%
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- O respecto pola saúde persoal e colectiva.
- A aceptación das normas de comportamento e traballo establecidas.
- A participación activa nos debates e na formación de grupos de traballo.
- A valoración da evolución da técnica para a súa posterior utilización.
- A perseveranza na procura de solucións.
- A valorar da constancia e o esforzo propio e alleo na realización do traballo.
- A rigorosidade, orde e limpeza.
- A manipulación adecuada dos materiais a utilizar.
- O mantemento dunha actitude de diálogo e debate, non de discusión.
- O respecto por outras opinións, ideas e condutas.
- O esforzo por facerse entender polos demais.
- A conciencia de grupo, integrándose nun grupo de traballo, participando e respectándoo.
- O respecto cara á execución do traballo alleo no grupo, compartindo as responsabilidades derivadas do 
traballo global. 
- A valoración do traballo en equipo como o medio máis eficaz para a realización de certas actividades.
- O mantemento de actitudes de solidariedade e compañeirismo.
- O uso correcto dos materiais físicos e lóxicos da aula. O uso incorrecto dos mesmos (por exemplo, 
navegando en paxinas web non permitidas explicitamente polo docente) levará a realización dun traballo que deberán 
expoñer diante dos compañeiros. Este traballo considerarase obrigatorio e contabilizará como tal, non podendo 
aumentar a cualificación do alumnado. A reincidencia nesta conduta pode supoñer un suspenso na materia.

No caso de que o alumno ou alumna entregue traballos copiados doutra persoa, estes serán cualificados coa nota de 
0 para ambos.

Traballo e actitude na clase:  Será cualificado, tendo en conta os seguintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia
• Cumprimento das normas de uso da aula de informática.
• Traballo autónomo na busca de solucións ás tarefas propostas.

10%

Ademais, terase tame&n en conta qúe:

- A falta de asistencia a únha proba debe ser xústificada.

- As faltas de púntúalidade e de asistencia inxústificadas penalizan a cúalificacio& n da

nota de clase.

- A non realizacio& n de traballos obrigatorios súpora&  únha cúalificacio& n negativa e pode

implicar o súspenso na avaliacio& n súmativa.

- Os traballos entregados fo& ra de prazo.

- A presentacio& n dos traballos volúntarios, no caso de estar ben feitos, teranse en conta

para súbir a nota.

- Considerarase  súspenso  nesta  materia  aqúel  alúmnado  qúe  copie  núnha  proba

obxectiva.

- O úso incorrecto dos materiais fí&sicos e lo& xicos da aúla (por exemplo, navegando en

paxinas  web  non  permitidas  explicitamente  polo  docente)  levara&  a  realizacio& n  dún

traballo  qúe  debera&n  expon1 er  diante  dos  compan1 eiros.  Este  traballo  considerarase

obrigatorio  e  contabilizara&  como  tal,  non  podendo  aúmentar  a  cúalificacio& n  do

alúmnado. A reincidencia por segúnda vez nesta condúta constitúira&  únha falta de orde e

únha terceira vez súpora&  ún súspenso na materia.

- Tanto nas pra& cticas individúais coma grúpais, o alúmnado sera&  responsable de manter

copias de segúridade do seú traballo, sendo o sistema recomendado a útilizacio& n dúnha
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memoria USB. Se o alúmnado non pode continúar únha pra&ctica por non traer a&  aúla dito

material vera&  redúcida a sú& a nota en contidos actitúdinais. A reincidencia nesta condúta

súpora&  ún súspenso na materia.

- A nota dúnha únidade dida& ctica calcúlarase facendo media aritme& tica das diferentes

pra& cticas da mesma oú, no caso de qúe nesa únidade dida& ctica se realice únha proba

escrita, esta contara&  ún 50% da nota do tema, sendo o oútro 50% a media aritme&tica das

pra& cticas entregadas.

- Non fara&n media as probas escritas oú pra& cticas qúe non súperen o 3.

- Se o alúmnado non as recúpera, súspendera&  a materia.

- A nota da parte conceptúal e procedemental correspondente a únha avaliacio& n sera&  a

media  ponderada  (segúndo  a  porcentaxe  de  horas  adicada)  das  notas  das  únidades

dida& cticas impartidas na devandita avaliacio& n.

- Baixarase a nota tendo en conta os erros lingúN í&sticos referidos a: erros na escritúra,

acentúacio& n  oú  púntúacio& n,  útilizacio& n  do  vocabúlario  te&cnico  axeitado,  caligrafí&a,

púlcritúde... Coa posibilidade de recúperar a nota, sempre qúe se corrixan os erros.

- Baixaremos 0,01 por faltas de acentúacio& n, bv,  etc.  e 0,2 por non útilizar a lingúaxe

te&cnica correcta.

- A materia conside&rase súperada se se aproban todas as avaliacio& ns.

O alúmno oú alúmna qúe non acade únha nota media de 5 núnha avaliacio& n sera&  cúalificado

como  súspenso  nesa  avaliacio& n.  A  nota  final  de  xuño  sera&  a  media  aritme&tica  das  tres

avaliacio& ns, sempre e cando, as tres estean aprobadas.

O alúmno oú alúmna qúe suspenda unha avaliación debera&  facer ún exame teo& rico-pra& ctico

da materia correspondente, no mes de xún1 o.  A nota final sera&  a media das dú& as avaliacio& ns

aprobadas e a nota do exame realizado en xún1 o.

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia, ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n realizarase o 8 de xún1 o, coincidindo coa

avaliacio& n final do perí&odo ordinario.

A nota  final  de  xuño sera&  calcúlada  realizando  a  media  entre  as  notas  obtidas  nas  tres

avaliacio& ns, sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 5.  O alúmnado qúe non súpere a

materia,  logo da avaliacio& n  final  do perí&odo ordinario,  coa finalidade de lle  facilitar a  sú& a

recúperacio& n, podera&  presentar antes do 22 de xún1 o,  únha serie de traballos e actividades
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propostas para recúperar os contidos e obxectivos mí&nimos non acadados. Estas actividades

sera&n traballadas na aúla a partires do 9 de xún1 o e podera&n implicar traballo aúto& nomo na

casa.

Os alúmnos e alúmnas qúe súperen a materia coa nota media das tres avaliacio& ns parciais

dúrante o perí&odo abrangúido entre a  a avaliacio& n ordinaria e a extraordinaria asistira&n a

clase  e  dedicaranse  a  realizar  actividades  de  reforzo,  ampliacio& n  e  titorí&a  desen1 adas  pola

profesora da materia.

 8.8 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a

practica docente.

Para avaliar o proceso de ensino teranse en conta os segúintes indicadores de logro:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

TIC1B1.1.1.Describe  as  diferenzas  entre  o  que  se
considera sociedade da información e sociedade do
coñecemento.

-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Analizar  e  valora  as  influencias  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación na transformación da sociedade actual.

TIC1B1.1.2.Explica  cales  son  os  novos  sectores
económicos  que apareceron como consecuencia  da
xeneralización  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Analiza  e  valora  as  influencias  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación na transformación da sociedade actual.
-Expón as súas ideas e opinións.

TIC1B2.1.1.Describe  as  características  dos
subsistemas  que  compoñen  un  computador,
identificando  os  seus  principais  parámetros  de
funcionamento.

-Coñece  os  principais  compoñentes  dos  computadores  e  equipamentos
informáticos identificando os subsistemas que os compoñen.
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B2.1.2.Realiza  esquemas  de  interconexión  dos
bloques  funcionais  dun  computador  e  describe  a
contribución de cada un ao funcionamento integral do
sistema.

-Coñece  os  principais  compoñentes  dos  computadores  e  equipamentos
informáticos identificando os subsistemas que os compoñen
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B2.1.3.Describe  dispositivos  de  almacenamento
masivo  utilizados  en  sistemas  de  computadores,
recoñecendo  a  súa  importancia  na  custodia  da
información.

-Coñece os dispositivos de almacenamento masivo.
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B2.1.4.Describe  os  tipos  de  memoria  utilizados
en computadores,  analizando os parámetros que as
definen e a súa achega ao rendemento do conxunto.

-Coñece os tipos de memoria usados en computadores.
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B2.2.1Elabora  un  diagrama  da  estrutura  dun
sistema operativo  relacionando  cada  parte  coa  súa
función.

-Coñece  as  características  dos  sistemas  operativos  e  o  software  de
aplicación.
-Relaciona cada parte coa súa función.

TIC1B2.2.2Instala  sistemas  operativos  e  programas
de  aplicación  para  a  resolución  de  problemas  en
computadores  persoais,  seguindo  instrucións  de
fábrica.

-Instala e utiliza software de propósito xeral e de aplicación.

TIC1B3.1.1Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e  /ou
extrae información, realizando consultas, formularios e
informes.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.

TIC1B3.1.2  Elabora  informes  de  texto  que  integren
texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das
aplicacións e tendo en conta o destinatario.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.

TIC1B3.1.3Elabora presentacións que integren texto,
imaxes  e  elementos  multimedia,  adecuando  a
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

TIC1B3.1.4Resolve  problemas  que  requiran  a
utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados
textuais, numéricos e gráficos.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.

TIC1B3.1.5Deseña  elementos  gráficos  en  2D  e  3D
para comunicar ideas.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.

TIC1B3.1.6Realiza  pequenas  películas  integrando
son, vídeo e imaxes, utilizando programas de edición
de ficheiros multimedia.

-Utiliza aplicacións informáticas de escritorio ou web específicas.
-Elabora correctamente a documentación relativa a cada traballo realizado.
-Realiza operacións básicas con cada software específico.

TIC1B4.1.1Debuxa  esquemas  de  configuración  de
pequenas redes locais, seleccionando as tecnoloxías
en función do espazo físico dispoñible.

-Manexa software específico que permite a simulación.
-Coñece  as  principais  topoloxías  utilizadas  no  deseño  de  redes  de
computadores.

TIC1B4.2.1Realiza unha análise comparativa entre os
tipos de cables utilizados en redes de datos.

-Coñece as características dos diferentes tipos de cableado.
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B4.2.2Realiza  unha  análise  comparativa  entre
tecnoloxía  con  fíos  e  sen  eles,  e  indica  posibles
vantaxes e inconvenientes.

-Coñece as vantaxes e inconvenientes da tecnoloxía con fíos e sen eles.
-Relaciona cada tipo de conexión coa súa funcionalidade.

TIC1B4.2.3Explica  a  funcionalidade  dos  elementos
que permiten configurar redes de datos, indicando as
súas vantaxes e os seus inconvenientes principais.

-Coñece  a  función  dos  equipos  de  conexión  que  permiten  realizar
configuracións de redes.
-Coñece como e a interconexión das redes de área extensa.
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto  e describe as súas
características.

TIC1B4.3.1Elabora un esquema de como se realiza a
comunicación  entre  os  niveis  OSI  de  dous
equipamentos remotos.

-Comprende a importancia dos protocolos.
-Describe os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións.

TIC1B5.1.1Desenvolve  algoritmos  que  permitan
resolver  problemas  aritméticos  sinxelos,  elaborando
os correspondentes diagramas de fluxo.

-Aplica algoritmos á resolución de problemas.
-Elabora diagramas de fluxo.

TIC1B5.2.1Escribe programas que inclúan bucles de
programación  para  solucionar  problemas  que
impliquen  a  división  dun  conxunto  en  partes  máis
pequenas.

-Analiza e resolve problemas de tratamento de información, dividíndoos en
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven.
-Realizar  pequenos  programas  de  aplicación  nunha  linguaxe  de
programación determinada.

TIC1B5.3.1Obtén o resultado de seguir  un pequeno
programa escrito nun código determinado, partindo de
determinadas condicións.

-Analiza a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando
os elementos propios da linguaxe de programación utilizada.

TIC1B5.4.1Define o que se entende por sintaxe dunha
linguaxe  de  programación  e  propón  exemplos
concretos dunha linguaxe determinada.

-Coñece a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de
programación determinada.

TIC1B5.5.1Realiza programas de aplicación sinxelos
nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen
problemas da vida real.

-Realizar  pequenos  programas  de  aplicación  nunha  linguaxe  de
programación determinada.

Para a avaliacio& n da pra& ctica docente empregaranse os segúintes indicadores de logro

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 
sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 
docente na aula.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 
estándares de aprendizaxe

Motivación do alumnado

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 
novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula.
• Promove a participación activa do alumnado.
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

Traballo na aula de informática

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado .
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de
ensino-aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado dos resultados obtidos.

 8.9 Organizacio& n das actividades de segúimento, recúperacio& n e

avaliacio& n das materias pendentes

Dúrante este cúrso 2019/2020 non hai ningú& n alúmno oú alúmna qúe cúrse 2º BACH

coa materia de TIC I pendente.

 8.10 Desen1 o  da  avaliacio& n  inicial  e  medidas  de  atencio& n  a&

diversidade

Coa  finalidade  de  detectar  os  con1 ecementos  iniciais  do  alúmnado  referentes  aos

contidos  qúe  se  desenvolvera&n  na  materia,  dúrante  as  primeiras  sesio& ns  de  clase,  o

profesorado propora&  distintas actividades, orais oú escritas, ao alúmnado, sempre intentado

únha participacio& n activa e motivadora.

Ao longo do cúrso mediante o segúimento diario da actividade do alúmno oú alúmna  na clase,

propondo exercicios de repaso e algúnha proba orientada a este fin, detectarase se existen

casos qúe precisen da aplicacio& n de medidas, tanto a nivel individúal como a nivel colectivo.

Unha  vez  detectadas  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas:

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de pra& cticas

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla

• Ampliacio& n de tempo na realizacio& n de probas de avaliacio& n

Apoios en peqúeno grúpo

• Titorí&as dúrante os recreos

• Realizacio& n de tarefas en grúpo

81



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.

 8.11 Adaptacio& n da programacio& n en caso de ensino a distancia

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da Aúla Virtúal, tendo en conta qúe este recúrso xa

era empregado de forma regúlar na materia, os alúmnos xa esta&n afeitos ao enví&o de tarefas a

trave&s da plataforma. O cúrso empregarase para públicar contidos, explicacio& ns gravadas en

ví&deo, enví&o de traballos e tarefas, e realizacio& n de cúestionarios e probas telema& ticas. Para a

comúnicacio& n e a resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros da Aúla Virtúal , o

correo electro& nico e a mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se fose preciso contactar coas

familias.

Actividades

Cúrso da materia na Aúla Virtúal con distintos tipos de actividades de repaso, recúperacio& n e

reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas

telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o

precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recursos

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia

• Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo

Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar

Avaliacio& n

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 

A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 
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En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na búsca de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos  :  

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal

• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal

Informacio& n ao alúmnado e a& s familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n dida& ctica a trave&s da Aúla Virtúal. A informacio& n a& s familias chegaralle a trave&s

da pa& xina web do IES de Chapela.

Públicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.
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9.  PROGRAMACIO	 N

9.1. Introdúcio& n

A  informa& tica  desenvolve  ún  papel  fúndamental  na  sociedade  actúal,  porqúe  esta&

integrada en case todas as tecnoloxí&as aplicadas para satisfacer as necesidades individúais e

colectivas.  Neste  sentido,  Programacio& n  ache&galle  ao  cúrrí&cúlo  a  capacidade  de  analizar

problemas e necesidades do múndo real,  e a de desen1 ar algoritmos qúe os resolvan e qúe

poidan aplicarse na constrúcio& n de sistemas tecnolo& xicos. Pero, ademais, a programacio& n dota

o alúmnado de te&cnicas e habilidades qúe permiten aúmentar as sú& as capacidades de ana& lise e

de  resolúcio& n  de  problemas  qúe,  xúnto  coa  potenciacio& n  da  capacidade  de  innovacio& n,

proporcionan a esta materia únha gran relevancia edúcativa. No desenvolvemento das tarefas

propias da programacio& n conxú& ganse, ademais da innovacio& n, elementos como o traballo en

eqúipo  oú  o  cara& cter  emprendedor,  qúe  son  imprescindibles  para  formar  únha  cidadaní&a

aúto& noma e competente.

A materia de Programacio& n achega os con1 ecementos informa& ticos necesarios para resolver

problemas  desen1 ando  algoritmos  e  codificando  programas,  e  para  adaptarse  aos  cambios

propios  do a&mbito  informa& tico.  Daqúela,  o  bloqúe «Diagramas de  flúxo» trata  os  aspectos

ba&sicos do desen1 o  de algoritmos e da sú& a  representacio& n mediante diagramas de flúxo.  O

bloqúe «Programacio& n por bloqúes» introdúce ún paradigma de programacio& n qúe resúlta

especialmente ú& til neste nivel edúcativo, para únha primeira aproximacio& n a esta disciplina,

dada  a  sú& a  sinxeleza  e  as  sú& as  posibilidades  te&cnicas  para  converter  de  forma  gra& fica

diagramas de flúxo en programas. O bloqúe «Programacio& n web» introdúce as lingúaxes de

marcas (apoia&ndose na lingúaxe HTML) e as ferramentas da web 2.0, para aplicar as destrezas

de programacio& n a&  prodúcio& n de contidos sinxelos ao tempo qúe interactivos e accesibles.

Como  noútras  materias  qúe  tratan  aspectos  tecnolo& xicos,  nesta  poden  integrarse

con1 ecementos  de  cara& cter  matema& tico  e  cientí&fico,  ademais  de  qúe  e&  frecúente  qúe  a

programacio& n informa& tica se útilice para resolver problemas especí&ficos doútras disciplinas.

Xa qúe logo, ún enfoqúe interdisciplinar favorecera&  a conexio& n tanto con oútras materias como

con diversos temas de actúalidade.
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9.2. Contribúcio& n da materia a& s competencias claves

A contribúcio& n  da  materia  de  Programacio& n  ao desenvolvemento das competencias

clave dependera&  en gran medida do tipo de actividades, e&  dicir, da metodoloxí&a empregada:

• Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL): Desenvolverase na medida en qúe o alúmnado adqúira e

útilice  ún  vocabúlario  te&cnico  preciso,  elabore  programas  e  docúmentos,  expliqúe

conceptos oú elabore e expon1 a informacio& n.

• A competencia matema& tica e as competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a  (CMCCT)

Aplicando te&cnicas  de  tratamento  e  almacenamento de  datos,  desen1 ando algoritmos e

analizando  o  fúncionamento  de  programas,  oú  mediante  a  ana& lise  e  a  valoracio& n  das

repercúsio& ns da informa& tica na sociedade.

• A competencia  dixital  (CD):   E	  a  especí&fica  desta  materia,  desenvolverase  co  emprego

constante das TIC para procúrar e almacenar informacio& n, para obter e presentar datos oú

para elaborar programas e útilidades informa& ticas qúe sirvan para resolver problemas.

• Aprender a aprender (CAA): As actividades deben permitir qúe tome decisio& ns cún certo

grao  de  aútonomí&a,  qúe  organice  o  proceso  da  propia  aprendizaxe  e  qúe  apliqúe  o

aprendido a sitúacio& ns cotia& s das qúe poida avaliar os resúltados.

• As competencias sociais e cí&vicas (CSC) alcanzaranse procúrando qúe o alúmnado traballe

en eqúipo, interactú& e con oútras persoas e con grúpos de forma democra& tica, e respecte a

diversidade  e  as  normas,  e  tame&n  mediante  a  ana& lise  da  interaccio& n  entre  o

desenvolvemento das TIC e os cambios socioecono& micos e cúltúrais qúe prodúce.

• O sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE) conse&gúese nesta materia a trave&s

do desen1 o, da planificacio& n e da xestio& n de proxectos informa& ticos sinxelos, ao transformar

as ideas propias en programas oú en docúmentos para a web.

• A conciencia e as expresio& ns cúltúrais (CCEC) reflí&ctense na ana& lise da inflúencia dos fitos

te&cnicos das TIC en distintas cúltúras e no seú desenvolvemento e progreso.

En  resúmo,  a  materia  de  Programacio& n  ofrece  ún  inmenso  potencial  para  axúdar  a

comprender a enorme inflúencia da informa& tica na sociedade actúal e para desenvolver ún

conxúnto  de  competencias  relacionadas  co  contexto  profesional  qúe  sera&n  dúnha  axúda

inestimable  na  realizacio& n  de  estúdos  posteriores.  A  contribúcio& n  da  materia  ao

desenvolvemento de cada únha das competencias clave pode entenderse a trave&s da relacio& n

entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na segúinte ta&boa:
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Diagramas de fluxo

b

d

g

i

B1.1. Diagramas de fluxo:
  elementos, símbolos e o seu   
 significado; ferramentas.

B1.1. Representar algoritmos 
mediante diagramas de fluxo.

PROB1.1.1. Elabora diagramas de 
fluxo para deseñar e representar 
algoritmos. CMCCT

CD

CAA

CSIEE

b

d

g

i

l

B1.2. O termo «algoritmo».
 Deseño de algoritmos utilizando 
diagramas de fluxo.

B1.3. Técnicas de resolución de 
problemas.

B1.2. Resolver problemas 
sinxelos utilizando algoritmos.

PROB1.2.1. Analiza problemas 
para elaborar algoritmos que os 
resolven.

CCL

CMCCT

CD

CAA

PROB1.2.2. Obtén o resultado de 
seguir un algoritmo partindo de 
determinadas condicións.

CMCCT

CD

b

d

g

i

l

B1.4. Elementos dun programa 
informático: estruturas e bloques 
fundamentais.

B1.5. Estruturas de control: 
secuenciais, condicionais e

 iterativas.

 B1.6. Programación estruturada: 
procedementos e funcións.

B1.3. Analizar a estrutura dun 
programa informático,
identificando os elementos
propios da linguaxe de
programación utilizada e a súa 
función.

PROB1.3.1. Identifica elementos 
característicos da linguaxe de 
programación en programas
sinxelos.

CMCCT

CD

Bloque 2. Programación por bloques

b

d

g

i

l

B2.1. Elementos da sintaxe da

 linguaxe.

B2.2. Elementos do contorno de 
traballo.

B2.3. Deseño de algoritmos utilizando
ferramentas informáticas

B2.1. Empregar as construcións 
básicas dunha linguaxe de 
programación por bloques para 
resolver problemas.

PROB2.1.1. Describe o 
comportamento dos elementos 
básicos da linguaxe.

CCL

CMCCT

CD

PROB2.1.2. Emprega 
correctamente os elementos do 
contorno de traballo de 
programación.

CMCCT

CD

PROB2.1.3. Implementa algoritmos 
sinxelos usando elementos
gráficos e interrelacionados para 
resolver problemas concretos.

CSIEE

CMCCT

CD

CAA
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Obxec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

b

d

g

i

l

B2.4. Instrucións básicas: 
movemento, aparencia, sons e 
debuxo.

B2.2. Resolver problemas sinxelos 
nunha linguaxe de programación por 
bloques empregando instrucións 
básicas.

PROB2.2.1. Realiza programas 
sinxelos na linguaxe de programación
empregando instrucións básicas.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

b

d

g

i

l

B2.5. Instrucións de

control de execución:

 condicionais e bucles.

B2.6. Operadores

aritméticos e lóxicos.

B2.3. Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando instrucións iterativas.

PROB2.3.1. Realiza programas 
de mediana complexidade na 
linguaxe de programación 
empregando instrucións 
condicionais e iterativas.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

PROB2.3.2. Descompón 
problemas de certa complexidade
en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren 
programados como partes 
separadas.

CMCCT

CD

CSIEE

b

d

g

i

l

B2.7. Estruturas de
almacenamento de datos.
Variables e listas.

B2.4. Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando variables e estruturas de 
datos.

PROB2.4.1. Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas 
características.

CMCCT

CD

CCL

PROB2.4.2. Realiza programas
 de certa complexidade na
 linguaxe de programación 
empregando variables e
estruturas de almacenamento.

CMCCT

CD

CSS

CSIEE

b

d

g

i

l

B2.8. Instrucións de
manexo de controis,
sensores e eventos.

B2.5. Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando controis, eventos e fíos.

PROB2.5.1. Realiza programas
de certa complexidade na
linguaxe de programación
empregando eventos,
sensores e fíos.

CSIEE

CMCCT

CD

CAA

b

d

g

i

l

B2.9. Execución. Deseño

 e realización de probas:

tipos de probas e casos

de proba.

B2.10. Depuración e

documentación de

programas.

B2.6. Verificar o funcionamento 
dos programas para depuralos 
ou para optimizar o seu 
funcionamento.

PROB2.6.1. Obtén o resultado
de seguir un programa escrito
nun código determinado,
partindo de determinadas 
condicións.

CMCCT

CD

Bloque 3. Programación web

a

b

d

e

f

g

i

l

B3.1. Linguaxes de marcas para a 
creación de documentos

 web. HTML.

 B3.2. Accesibilidade e

usabilidade na internet.

B3.1. Empregar os elementos das 
linguaxes de marcas para crear 
contidos accesibles.

PROB3.1.1. Describe as 
características fundamentais e
os comportamentos dos
elementos das linguaxes
de marcas.

CCL

CMCCT

CD

CSC

CCEC

PROB3.1.2. Identifica as 
propiedades dos elementos da 
linguaxe de marcas relacionadas 
coa accesibilidade e a
 usabilidade das páxinas.

CCL

CMCCT
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Obxec-
tivos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

n CD

PROB3.1.3. Deseña páxinas web 
sinxelas e accesibles.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSC

CCEC

CSIEE

a

b

d

e

f

g

i

l

n

B3.3. Ferramentas de
creación de contidos da
web 2.0.

B3.2. Elaborar e publicar contidos na 
web integrando información textual, 
gráfica e multimedia.

PROB3.2.1. Elabora contidos 
utilizando as posibilidades que 
permiten as ferramentas de
creación de páxinas web e
contidos 2.0.

CCL

CMCCT

CAA

CD

CSC

CCEC

CSIEE

9.3. Obxectivos

Impartir esta  materia en 2º da ESO contribúira&  principalmente a acadar os segúintes

obxectivos da etapa:

a) Asúmir responsablemente os seús deberes, con1 ecer e exercer os seús dereitos no respecto

a& s demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperacio& n e a solidariedade entre as persoas e os

grúpos, exercitarse no dia& logo, afianzando os dereitos húmanos e a igúaldade de trato e de

oportúnidades  entre  múlleres  e  homes,  como  valores  comú& ns  dúnha  sociedade  plúral,  e

prepararse para o exercicio da cidadaní&a democra& tica.

b) Desenvolver e consolidar ha&bitos de disciplina, estúdo e traballo individúal e en eqúipo,

como condicio& n necesaria para únha realizacio& n eficaz das tarefas da aprendizaxe e como

medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igúaldade de dereitos e oportúnidades entre

eles. Rexeitar a discriminacio& n das persoas por razo& n de sexo oú por calqúera oútra condicio& n

oú circúnstancia persoal oú social. Rexeitar os estereotipos qúe súpon1 an discriminacio& n entre

homes e múlleres, así& como calqúera manifestacio& n de violencia contra a múller.
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d) Fortalecer as sú& as capacidades afectivas en todos os a&mbitos da personalidade e nas sú& as

relacio& ns coas demais persoas, así& como rexeitar a violencia, os prexúí&zos de calqúera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas ba& sicas na útilizacio& n das fontes de informacio& n, para adqúirir novos

con1 ecementos  con  sentido  crí&tico.  Adqúirir  únha  preparacio& n  ba& sica  no  campo  das

tecnoloxí&as, especialmente as da informacio& n e a comúnicacio& n.

f) Concibir o con1 ecemento cientí&fico como ún saber integrado, qúe se estrútúra en materias,

así& como con1 ecer e aplicar os me& todos para identificar os problemas en diversos campos do

con1 ecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espí&rito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participacio& n, o sentido

crí&tico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar

decisio& ns e asúmir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con correccio& n, oralmente e por escrito, na lingúa galega e na lingúa

castela& , textos e mensaxes complexas, e iniciarse no con1 ecemento, na lectúra e no estúdo da

literatúra.

l) Con1 ecer, valorar e respectar os aspectos ba& sicos da cúltúra e da historia propias e das oútras

persoas, así& como o patrimonio artí&stico e cúltúral. Con1 ecer múlleres e homes qúe realizaran

achegas importantes a&  cúltúra e a&  sociedade galega, oú a oútras cúltúras do múndo.

9.4. Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos  e  instrúmentos  de  avaliacio& n  para  cada

esta&ndar de aprendizaxe

Na  segúinte  ta&boa  amo& sase  a  temporizacio& n,  os  procedementos  e  instrúmentos  de

avaliacio& n,  así&  como  o  grado  mí&nimo  de  consecúcio& n  para  cada  esta&ndar  de  aprendizaxe

avaliable:

BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

1

PROB1.1.1. Elabora 
diagramas de fluxo para 
deseñar e representar 
algoritmos.

1º Avaliación
Define un algoritmo e as súas 
características
Diferencia entre os 
identificadores constantes e 
variables
Representa algoritmos sinxelos 
mediante pseudocódigo e 
diagramas de fluxo

Exercicios
Observación directa na aula e
rexistro na ficha do alumno/a.

PROB1.22. Analiza problemas 
para elaborar algoritmos que 1º Avaliación

Coñece os principais símbolos 
empregados nos diagramas de 

• Traballos 
presentados

89



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

os resolvan. fluxo.
Analiza problemas sinxelos e 
representa a súa solución 
mediante pseudocódigo.
Analiza problemas sinxelos e  
representa a súa solución 
mediante diagramas de fluxo.

• Observación directa
na aula e e  rexistro na ficha 
do alumno/a.
• Exercicios

• PROB 1.3.1 Obtén o
resultado
   de seguir un algoritmo partindo
   de determinadas condicións.

1º Avaliación
Resolve un problema sinxelo 
mediante diagramas de fluxo.
Resolve un problema sinxelo 
mediante pseudocódigo.

• Traballos 
presentados
• Observación directa
na aula e  rexistro na ficha do 
alumno/a.

   PROB1.3.1. Identifica elementos
    característicos da linguaxe de
    programación en programas
    sinxelos.

1º Avaliación

Realiza a resolución de 
problemas  sinxelos con 
estruturas secuenciais.
Realiza a resolución de 
problemas  sinxelos con 
estruturas selectivas.
Realiza a resolución de 
problemas  sinxelos con 
estruturas repetitivas.

• Traballos 
individuais presentados.
• Traballos en grupo

2

• PROB2.1.1. Describe o 
comportamento dos 
elementos básicos da 
linguaxe.

1º Avaliación •
básicos da linguaxe

• Traballos 
individuais
• Observación directa
na aula e rexistro na ficha do 
alumno/a

• PROB2.1.2. Emprega 
correctamente os elementos 
do contorno de traballo de 
programación

1º Avaliación • Emprega correctamente os 
elementos do contorno de 
traballo de programación

• Traballos 
individuais
• Observación directa
na aula e rexistro na ficha do 
alumno/a

• PROB2.1.3. 

Implementa algoritmos 

sinxelos usando elementos 

gráficos e interrelacionados 

para resolver problemas 

concretos.

2º Avaliación • Implementa os 

algoritmos deseñados 

empregando 

ferramentas 

informáticas

• Traballos 
individuais
• Traballos en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB2.2.1. Realiza 

programas sinxelos na 

linguaxe de programación 

empregando instrucións 

básicas.

2º Avaliación • Resolver problemas sinxelos 

mediante o programa  Scratch 

empregando as instrucións

básicas: movemento, aparencia, 

sons e debuxo

• Traballos 
individuais
• Traballos en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB2.3.1. Realiza 

programas de mediana 

complexidade na linguaxe de 

programación empregando 

instrucións condicionais e 

iterativas.

2º Avaliación • Resolver problemas 
mediante o programa  
Scratch empregando 
instrucións

condicionais e bucles

• Traballos 
individuais
• Traballos en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB2.3.2. Descompón 

problemas de certa

complexidade en problemas

máis pequenos susceptibles de 

seren programados como

partes separadas.

2º Avaliación • Resolver problemas 
mediante o programa  
Scratch empregando partes 
separadas

• Traballos 
individuais
• Traballos en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a
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BLOQUE
ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE
TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E
INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

• PROB2.4.1. Explica as

estruturas de almacenamento 

para diferentes aplicacións

tendo en conta as súas 

características.

2º Avaliación • Deseña un programa 

con  Scratch empregando 

variables e listas

• Traballos 
individuais

• PROB2.4.2. Realiza 

programas de certa 

complexidade na linguaxe de 

programación empregando 

variables e estruturas de 

almacenamento.

2º Avaliación • Deseña un programa 

con  Scratch empregando 

variables e estruturas de 

datos

• Traballos 

individuais

• PROB2.5.1. Realiza

 programas de certa 

complexidade na linguaxe de 

programación empregando 

eventos, sensores e fíos.

2º Avaliación • Deseña un programa 

con  Scratch empregando 

eventos e sensores

• Traballos 

individuais

• Traballos en grupo

• PROB2.6.1. Obtén o

resultado de seguir un

programa escrito nun código 

determinado, partindo de 

determinadas condicións.

2º Avaliación • Deseña un xogo con  

Scratch partindo dunhas 

condicións iniciais

• Traballos 

individuais

• Traballos en grupo

• PROB2.6.2. Depura e 
optimiza o código dun 
programa dado aplicando 
procedementos de depuración.

2º Avaliación • Depura un xogo creado

con  Scratch para optimizar 

o seu funcionamento.

• Traballos 

individuais

3

• PROB 3.1.1 Describe as 
características fundamentais

e os comportamentos da
 linguaxe de marcas

3º Avaliación • Identifica a linguaxe 

HTML

• Coñece os elementos 

fundamentais da linguaxe 

HTML.

• Exercicios

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB3.1.2. Identifica as 
propiedades dos elementos
da linguaxe de marcas 
relacionadas coa 
accesibilidade e a usabilidade 
das páxinas.

3º Avaliación • Identificar as distintas
etiquetas HTML:
encabezamento, título e corpo,
así como atributos.

• Exercicios

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB3.1.3. Deseña 

páxinas

 web sinxelas e accesibles.

3º Avaliación •

sinxela empregando un editor

de páxinas web

• Traballo individual

• Traballo en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a

• PROB3.2.1. Elabora 

contidos utilizando as 

posibilidades que permiten 

ferramentas de creación de 

páxinas web e contidos 2.0.

3º Avaliación • Comparte arquivos na 

rede

• Elabora contidos a 

partir dun xestor de 

contidos 2.0

• Traballo individual

• Traballo en grupo

• Observación directa

na aula e rexistro na ficha do 

alumno/a
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9.5. Metodoloxí&a

Esta  materia  caracterí&zase  pola  realizacio& n  de  actividades  nas  qúe  se  resolven

problemas  útilizando  ún  contorno  informa& tico  de  programacio& n  e  ferramentas  de

desenvolvemento de contidos, contexto no qúe a iniciativa, a colaboracio& n e o respecto polos

dereitos dos colectivos relacionados coa cúltúra oú coa prodúcio& n de programas informa& ticos

son tan importantes como o dominio dos recúrsos informa& ticos.

A  participacio& n  pode  potenciarse  nesta  materia  resolvendo  de  maneira  colaborativa  os

problemas mediante a ana& lise e o desenvolvemento de programas, e coa procúra e a ana& lise de

informacio& n  na  internet,  aspectos  qúe  tame&n  favorecen  a  propia  aprendizaxe.  De&bese

reflexionar e traballar en grúpo procúrando solúcio& ns a problemas nos qúe se poidan aplicar

os con1 ecementos adqúiridos, e procúrar informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o

espí&rito emprendedor.

A metodoloxí&a  empregada na clase base&ase núnha explicacio& n dos contidos de cada

bloqúe para prosegúir  coa posta en pra& ctica mediante a realizacio& n de exercicios gúiados,

empregando as ferramentas informa& ticas, qúe servira&n ao alúmnado para afianzar os contidos

traballados.  Dentro  de  cada  bloqúe  o  alúmno  oú alúmna  debera&  presentar  únha  serie  de

programas realizados coas ferramentas informa& ticas axeitadas.

9.6. Materiais e recúrsos dida& cticos

As  clases  desenvolveranse  na  Aúla  de  informa& tica  do  institúto,  qúe  dispo& n  de  17

ordenadores de sobremesa e 7 ordenadores porta& tiles para o úso do alúmnado e ún para o

profesor oú profesora. Todos os ordenadores de sobremesa dispon1 en do sistema operativo

Linúx instalado e diversos programas informa& ticos. Os ordenadores porta& tiles ten1 en instalado

o sistema operativo Windows 10. A aúla tame&n dispo& n dún proxector e dúnha pizarra branca

de rotúlador, así& como de conexio& n a Internet en todos os ordenadores.

Para traballar, tanto na aúla como na casa, o alúmnado empregara&  a Aúla Virtúal do

centro, onde dispora&  dúnha conta de acceso ao cúrso creado polo correspondente profesor oú

profesora. Neste cúrso estara&n dispon1 ibles diversos materiais para desenvolver os contidos da

materia: apúntamentos, videotitoriais, ligazo& ns de interese, tarefas online...
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9.7. Criterios  sobre a  avaliacio& n,  cúalificacio& n  e  promocio& n  do

alúmnado

Procedemento de avaliación Porcentaxe na nota final

Exercicios  guiados:  Os  exercicios   deberán  ser  entregados
dentro  do prazo  establecido.  Non  se  corrixirán  exercicios
entregados fora de prazo.
De presentar un exercicio ou traballo copiado doutra persoa, este
será puntuado cunha nota de 0. 40%

Traballos presentados: Avaliaranse os traballos realizadas polo 
alumnado  seguindo as rúbricas indicadas para cada traballo.
Non se corrixirán traballos entregados fora de prazo.
No caso de que o alumno ou alumna entregue traballos copiados 
doutra persoa, estes serán cualificados coa nota de 0 para 
ambos.

50%

Traballo e actitude na clase:  Será cualificado, tendo en conta 
os seguintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia
• Cumprimento das normas de uso da aula de 

informática.
• Traballo autónomo na busca de solucións ás tarefas 

propostos.
• Traballo en equipo, interese por aportar solucións aos 

problemas que xurdan no grupo.

10%

O alúmno oú alúmna qúe non acade únha nota media de 5 núnha avaliacio& n sera&  cúalificado

como súspenso nesa avaliacio& n. 

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia,  ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n tera&  lúgar entre o 6 e 8 de xún1 o, segúndo

fixe xefatúra de estúdos.

A nota  final  de  xuño sera&  calcúlada  realizando  a  media  entre  as  notas  obtidas  nas  tres

avaliacio& ns, sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 5. De non súperar o 5 de media, o

alúmno oú alúmna debera&  presentar únha serie de traballos e actividades de recúperacio& n,

desen1 ados  en  fúncio& n  dos  contidos  e  obxectivos  mí&nimos  non  acadados  e  atendendo  ao

informe  de  avaliacio& n  individúalizado  realizado  polo  eqúipo  docente  despois  da  terceira

avaliacio& n.  Estas tarefas realizaranse na aúla,  entre o 9 e o 22 de xún1 o,  podendo implicar

tame&n traballo aúto& nomo na casa.
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Os alúmnos e alúmnas qúe súperen a materia coa nota media das tres avaliacio& ns parciais

dúrante  o  perí&odo  abrangúido  entre  a  terceira  avaliacio& n  parcial  e  a  avaliacio& n  final

dedicaranse a realizar actividades de reforzo, ampliacio& n e titorí&a desen1 adas pola profesora da

materia. Os alúmnos e alúmnas qúe tin1 an súperada a materia coas tres avaliacio& ns podera&n

ver modificada a sú& a nota final, en fúncio& n do traballo realizado dúrante o perí&odo posterior a&

terceira avaliacio& n. A cúalificacio& n definitiva da materia farase efectiva na avaliacio& n final de

cúrso, con data 23 de xún1 o. 

9.8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a

practica docente.

Para a avaliacio& n da pra& ctica docente empregaranse os segúintes indicadores de logro:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de 
traballo.
Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares
de cada grupo.
Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula.
Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de 
aprendizaxe

Motivación do alumnado

Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.
Fomenta un bo ambiente na aula.
Promove a participación activa do alumnado.
Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

Traballo na aula de informática

Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
Resolve as dúbidas do alumnado .
Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de 
aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de
ensino-aprendizaxe

Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
Establece medidas que permitan introducir melloras.
Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos 
nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven 
durante as sesións de traballo.
Favorece os procesos de autoavaliación.
Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
Informa ao alumnado dos resultados obtidos.
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Para avaliar o proceso de ensino empre&ganse os segúintes indicadores de logro:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

• PROB1.1.1. Elabora diagramas de fluxo para deseñar 
e representar algoritmos.

• Representa un diagrama de fluxo que resolve un problema
proposto.

• PROB1.22. Analiza problemas para elaborar 
algoritmos que os resolvan.

• Presenta posibles solucións a un problema proposto.

• PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos usando 
elementos gráficos e interrelacionados para resolver 
problemas concretos.

• Crea un programa seguindo unhas  determinadas  indica-
cións.

•   PROB1.3.1. Identifica elementos  característicos da 
linguaxe de programación en programas sinxelos.

• Entende e explica os elementos dun programa.

• PROB2.1.1. Describe o comportamento dos elementos
básicos da linguaxe.

• Identifica  e  explica  o  significado  dos  elementos  básicos
dun programa.

• PROB2.1.2. Emprega correctamente os elementos do 
contorno de traballo de programación

• Crea programas sinxelos empregando Scratch.

• PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos usando 
elementos gráficos e interrelacionados para resolver 
problemas concretos.

• Crea programas sinxelos empregando Scratch.

• PROB2.2.1. Realiza programas sinxelos na linguaxe 
de programación empregando instrucións básicas.

• Crea programas sinxelos empregando Scratch.

• PROB2.3.1. Realiza programas de mediana 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando instrucións condicionais e iterativas.

• Crea programas que inclúen estruturas condicionais e bu-
cles empregando Scratch.

• PROB2.3.2. Descompón problemas de certa  
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como  partes 
separadas.

• Crea programas en Scratch que conteñen bloques de pro-
gramación.

• PROB2.4.1. Explica as estruturas de almacenamento
para  diferentes  aplicacións  tendo  en  conta  as  súas
características.

• Entende e reproduce programas con estruturas de almace-
namento.

• PROB2.4.2. Realiza programas de certa complexidade
na linguaxe de programación empregando variables e 
estruturas de almacenamento.

• Crea programas en Scratch que conteñen variables.

• PROB2.5.1. Realiza  programas de certa 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando eventos, sensores e fíos.

• Crea programas en Scratch e Mblock  que controlan un ro-
bot.

• PROB2.6.1. Obtén o resultado de seguir un  programa 
escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

• Crea programas en Scratch a partires de indicacións.

• PROB2.6.2. Depura e optimiza o código dun programa 
dado aplicando procedementos de depuración.

• Analiza os programas creados con Scratch coa fin de elimi-
nar erros  e mellorar o funcionamento.

• PROB 3.1.1 Describe as características fundamentais  
e os comportamentos da  linguaxe de marcas

• Identifica e explica a función dos elementos da linguaxe de
marcas.

• PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos elementos 
da linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade
e a usabilidade das páxinas.

• Identifica e explica a función dos elementos da linguaxe de
marcas.

• PROB3.1.3. Deseña páxinas  web sinxelas e 
accesibles.

• Crea unha páxina web sinxela empregando un editor.

• PROB3.2.1. Elabora contidos utilizando as 
posibilidades que permiten as ferramentas de creación 
de páxinas web e contidos 2.0.

• Crea contidos propios para a web 2.0. empregando distin-
tas ferramentas.
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9.9. Organizacio& n das actividades de segúimento, recúperacio& n e

avaliacio& n das materias pendentes

Dúrante  este  cúrso  non  hai  alúmnado  en  3º  ESO  coa  materia  de  Programacio& n

pendente do cúrso pasado.

9.10. Desen1 o  da  avaliacio& n  inicial  e  medidas  de  atencio& n  a&

diversidade

Coa  finalidade  de  detectar  os  con1 ecementos  iniciais  do  alúmnado  referentes  aos

contidos  qúe  se  desenvolvera&n  na  materia,  dúrante  as  primeiras  sesio& ns  de  clase,  o

profesorado propora&  distintas actividades, orais oú escritas, ao alúmnado, sempre intentado

únha participacio& n activa e motivadora.

Ao longo do cúrso mediante o segúimento diario da actividade do alúmno oú alúmna  na clase,

propondo exercicios de repaso e algúnha proba orientada a este fin, detectarase se existen

casos qúe precisen da aplicacio& n de medidas, tanto a nivel individúal como a nivel colectivo.

Unha  vez  detectadas  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas,  estableceranse  as  medidas

apropiadas:

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de pra& cticas

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla

• Ampliacio& n de tempo na realizacio& n de probas de avaliacio& n

• Apoios en peqúeno grúpo

• Titorí&as dúrante os recreos

• Realizacio& n de tarefas en grúpo

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.
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9.11. Adaptacio& n da programacio& n en caso de ensino a distancia

No mes de setembro realizoúse únha enqúisa a todos os alúmnos de 2ºESO co obxectivo de

acadar  informacio& n  acerca  dos  dispositivos  qúe  dispon1 en  para  o  traballo  a  distancia  e  a

concetividade  a  Internet.  No  cúrso  de  2ºESO  21-22 o  100%  dos  alúmnos  dispon1 en  de

conexio& n a Internet e dún ordenador persoal, cedido pola Consellerí&a de Cúltúra, Edúcacio& n e

Universidade, dentro do proxecto de implantacio& n do libro dixital E-DIXGAL. Nos casos nos

qúe temporalmente non se dispon1 a de conexio& n a internet nos fogares, podera&n traballar no

modo EVA offline e actúalizar as tarefas ao chegar ao centro e conectarse a&  rede Abalar.

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da EVA. Tendo en conta qúe xa en cúrsos anteriores

foi  empregada  a  Aúla  Virtúal  do  centro  de  maneira  regúlar  para  traballar  a  materia,  o

alúmnado xa esta&  afeito ao enví&o de tarefas a trave&s da plataforma dixital baseada en Moodle.

O cúrso empregarase  para públicar  contidos  explicativos  ,  explicacio& ns  gravadas  en ví&deo,

enví&o  de  traballos  e  tarefas,  e  realizacio& n  de  cúestionarios  e  probas  telema& ticas.  Para  a

comúnicacio& n e a resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros do EVA , o correo

electro& nico e a mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se fose preciso contactar coas familias.

Actividades programadas:

Cúrso da materia no EVA con distintos tipos de actividades de repaso, recúperacio& n e reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recursos:

• Material dos libros dixitais inclúí&dos no EVA

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia

 • Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo

Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar
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Avaliación:

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 

A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 

En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos de Avaliación:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na búsca de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos de Avaliación:

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal

• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal

Información ao alumnado e ás familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n  dida& ctica  a  trave&s  do  EVA A informacio& n  a& s  familias  chegaralle  a  trave&s  da

pa&xina web do IES de Chapela.

Publicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.
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10. PROGRAMACIO	 N TICII DE 2º BACH

10.1. Contexto e introdúcio& n

Coa  implantacio& n  da  Lei  Orga&nica  8/2013  para  a  Mellora  da  Calidade  Edúcativa

(LOMCE) crease no cúrrí&cúlo do segúndo cúrso de Bacharelato a materia de Tecnoloxí&as da

Informacio& n e da Comúnicacio& n II, cúnha carga lectiva de 3 horas semanais.

A materia de Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n II afonda en bloqúes de contidos

xa  inicialmente  traballados  en  TIC  de  4º  de  ESO  e  en  TIC  I  de  1º  de  Bacharelato,

concretamente  en  Programacio& n  qúe  afonda  no  desen1 o  de  programas  qúe  permitan  dar

solúcio& ns a problemas do múndo real, Públicacio& n e Difúsio& n de Contidos qúe analiza como

sacarlle o ma&ximo partido a tecnoloxí&a web 2.0 en Internet e Segúridade aspecto fúndamental

para  poder  obter  o  ma&ximo  aproveitamento  das  tecnoloxí&as  da  informacio& n  e  da

comúnicacio& n.

Como noútras materias qúe tratan aspectos tecnolo& xicos, nesta inte&granse con1 ecementos de

cara& cter  matema& tico  e  cientí&fico,  ademais  de  qúe  e&  frecúente  qúe  as  TIC  se  útilicen  para

resolver problemas especí&ficos doútras disciplinas. Un enfoqúe interdisciplinar, xa qúe logo,

favorecera&  a conexio& n con oútras materias e mesmo con diversos temas de actúalidade.

Desde o púnto de vista metodolo& xico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porqúe serven

tanto para integrar as restantes materias do cúrrí&cúlo como para afondar en aspectos moi

especí&ficos, como a programacio& n oú as comúnicacio& ns, sen esqúecer qúe son especialmente

indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolo& xicos e de actúalidade.

Esta materia caracterí&zase pola realizacio& n de actividades nas qúe se desenvolven destrezas

te&cnicas para acceder a& s redes de informacio& n, qúe tame&n se comparte, e se útilizan 

aplicacio& ns informa& ticas de propo& sito xeral.  Neste contexto,  a iniciativa,  a colaboracio& n e o

respecto polas normas de segúridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cúltúra

oú  coa  prodúcio& n  de  programas  informa& ticos  son  tan  importantes  como  o  dominio  dos

recúrsos informa& ticos e das redes de comúnicacio& ns.

A  participacio& n  pode  potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposicio& n  de  traballos,  a

resolúcio& n  colaborativa  de  problemas  mediante  a  realizacio& n  de  proxectos  informa& ticos,  a

útilizacio& n colectiva de recúrsos virtúais oú a procúra e a ana& lise de informacio& n en internet,

aspectos qúe tame&n favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resúlta, daqúela, adecúado reflexionar e traballar en grúpo procúrando
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solúcio& ns a problemas concretos onde se poidan aplicar os con1 ecementos adqúiridos, e búscar

informacio& n adicional, se se reqúire, para fomentar o espí&rito emprendedor. A contribúcio& n da

materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependera&  en grande medida do

tipo  de  actividades;  e&  dicir,  da  metodoloxí&a  empregada.  Neste  sentido,  a  comúnicacio& n

lingúN í&stica  desenvolverase  na medida en qúe o alúmnado adqúira  e  útilice  ún vocabúlario

te&cnico preciso, elabore programas e docúmentos,  expliqúe conceptos oú elabore e expon1 a

informacio& n.  A competencia matema& tica e  as competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a

poden alcanzarse configúrando e administrando ma&qúinas e sistemas operativos, aplicando

te&cnicas de tratamento e almacenamento de datos oú asúmindo ha&bitos segúros no contexto

das  redes  de  comúnicacio& n,  competencias  qúe  tame&n  se  favorecen  analizando  o

fúncionamento de programas,  aplicacio& ns e sistemas operativos, oú mediante a ana& lise e a

valoracio& n das repercúsio& ns dos ha&bitos sociais en internet. A competencia dixital,  qúe e&  a

especí&fica  desta  materia,  desenvolverase  co  emprego  constante  das  TIC  para  procúrar  e

almacenar  informacio& n,  para  obter  e  presentar  datos  e  para  simúlar  sistemas,  oú  para

elaborar programas oú útilidades informa& ticas qúe sirvan para resolver problemas.

Para qúe o alúmnado poida aprender a aprender,  as actividades deben permitir  qúe tome

decisio& ns cún certo grao de aútonomí&a, qúe organice o proceso da propia aprendizaxe e qúe

apliqúe o aprendido a sitúacio& ns cotia& s das qúe poida avaliar os resúltados. Do mesmo xeito,

as competencias sociais e cí&vicas alcanzaranse procúrando qúe o alúmnado traballe en eqúipo,

interactú& e con oútras persoas e con grúpos de forma democra& tica, e respecte a diversidade e

as normas, e tame&n mediante a ana& lise da interaccio& n entre o desenvolvemento das TIC e os

cambios socioecono& micos e cúltúrais qúe prodúce.

O sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor conse&gúese nesta materia a trave&s do desen1 o,

da  planificacio& n  e  da  xestio& n  de  proxectos  informa& ticos  sinxelos,  ao  transformar  as  ideas

propias en programas oú en docúmentos. E a conciencia e as expresio& ns cúltúrais reflí&ctense

na  ana& lise  da  inflúencia  dos  fitos  te&cnicos  das  TIC  en  distintas  cúltúras  e  no  seú

desenvolvemento  e  progreso.  En  resúmo,  a  materia  de  Tecnoloxí&as  da  Informacio& n  e  da

Comúnicacio& n ofrece ún inmenso potencial  para axúdar a comprender o contorno social  e

para desenvolver ún conxúnto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional

como coas formas qúe a participacio& n cidada&  esta&  a adoptar no contexto das TIC qúe afectan

por igúal os a&mbitos social e do desenvolvemento persoal.
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10.2. Contribúcio& n da materia a& s competencias claves

O Decreto 86/2015 establece as segúintes competencias clave do cúrrí&cúlo: 

. Comúnicacio& n lingúN í&stica (CCL) 

. Competencia matema& tica e competencias ba& sicas en ciencia e tecnoloxí&a (CMCCT) 

. Competencia dixital (CD) 

. Aprender a aprender (CAA) 

. Competencias sociais e cí&vicas (CSC) 

. Sentido de iniciativa e espí&rito emprendedor (CSIEE) 

. Conciencia  e  expresio& ns  cúltúrais  (CCEC)  A  contribúcio& n  da  materia  ao

desenvolvemento de cada únha das competencias clave pode entenderse a trave&s da

relacio& n entre estas e os esta&ndares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na

segúinte ta&boa: 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia s clave 

Bloque 1. Programación

d g i l 

B1.1. Estruturas de 
almacenamento de datos. 
Tipos de datos. Variables, 
vectores e matrices. Listas, 
pilas e colas. Estruturas. 

B1.1. Describir as 
estruturasalmacenamento e 
analizar as características de 
cada unha. 
de 

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes aplicacións 
tendo en conta as súas características. 

CD CMCCT CCL 

b d g i l 

B1.2. Diagramas de fluxo: 
elementos e símbolos, e o seu
significado.B1.3. Deseño de 
algoritmos con diagramas de 
fluxo utilizando ferramentas 
informáticas. 

B1.2. Coñecer e comprender a 
sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de 
programación. 

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de 
mediana complexidade usando elementos 
gráficos e relacionándoos entre si para dar 
resposta a problemas concretos. 

CD CMCCT CAA 
CSIEE 

b d g i l 

B1.4. Uso básico dun 
contorno de 
desenvolvemento: edición de 
programas e xeración de 
executables. 

B1.3. Utilizar contornos de 
programación para deseñar 
programas que resolvan 
problemas concretos. 

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana 
complexidade utilizando contornos de 
programación. 

CD CMCCT CAA 
CSIEE 

b d g i l 

B1.5. Transformación de 
diagramas de fluxo en 
pseudocódigo ou en código 
fonte. 
 

B1.4. Realizar programas de 
aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e 
aplicalos á solución de 
problemas reais. 

TIC2B1.4.1. Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma 
correspondente e escribindo o código 
correspondente. 

CD CMCCT CAA 
CSIEE 

TIC2B1.4.2. Descompón 
CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia s clave 

B1.6. Programación 
modular:procedementos e 
módulos, funcións. 

problemas de certa 
complexidadeproblemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como 
partes separadas. 
en 

CMCCT CAA CSIEE 

b d g i l 

B1.7. Deseño e realización de 
probas: tipos de probas e 
casos de proba. Depuración. 
B1.8. Optimización e 
documentación. Análise de 
código e refactorización. 
Repositorios de código e 
control de versións. 

B1.5. Depurar programas 
informáticos, optimizándoos para
a súa aplicación. 

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir un 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións. 

CD CMCCT CAA 
CSIEE 

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun programa 
dado aplicando procedementos de depuración.

CD CMCCT CAA 
CSIEE 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

a b d e f g il m p 

B2.1. Linguaxes de marcaxe 
para a creación de 
documentos web. B2.2. 
Accesibilidade e usabilidade 
en internet. 

B2.1. Utilizar e describir as 
características das ferramentas 
relacionadas coa web social, 
identificando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo 
colaborativo. 

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con 
ferramentas específicas analizando as 
características fundamentais relacionadas coa 
súa accesibilidade e a súa usabilidade, tendo 
en conta a función á que está destinada. 

CD CMCCT CCL CCA 
CSIEE CSC CCEC 

a b d e f g il m p 
B2.3. Ferramentas de xestión 
de contidos da web 2.0. 

B2.2. Elaborar e publicar 
contidos na web que integren 
información textual, gráfica e 
multimedia, tendo en conta a 
quen van dirixidos e os 
obxectivos. 

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

CD CMCCT CCL CAA 
CSIEE CSC CCEC 

a b d g il m 
B2.4. Características da web 
2.0. 

B2.3. Analizar e utilizar as 
posibilidades que nos ofrecen as
tecnoloxías baseadas na web 
2.0 e sucesivos 
desenvolvementos, aplicándoas 
ao desenvolvemento de traballos
colaborativos. 

TIC2B2.3.1. Explica as características 
relevantes da web 2.0 e os principios en que 
esta se basea. 

CD CMCCT CCL CSC 
CCEC 

Bloque 3. Seguridade

a b d g 
i l

B3.1. Medidas físicas e lóxicas
de seguridade en redes: 
devasas, copias de 
seguridade, sistemas de 
control de acceso, 
monitorización de sistemas e 
análise de logs.

B3.1. Adoptar as condutas de 
seguridade activa e pasiva que 
posibiliten a protección dos datos
e do propio individuo nas súas 
interaccións en internet e na 
xestión de recursos e aplicacións
locais.

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques 
cos elementos de protección física fronte a 
ataques externos para unha pequena rede, 
considerando tanto os elementos de hardware 
de protección como as ferramentas de 
software que permiten protexer a información.

CD CMCCT CCL CAA 
CSIEE CSC CCEC

a b d g i l 

B3.2. Seguridade lóxica. Tipos 
de ameaza e técnicas de 
vixilancia dos sistemas: 
protección contra virus e 
respaldo de información. 
B3.3. Seguridade física: 
protección física das redes.
B3.4. Tipos de código 
malicioso e usos: virus, 
troianos, portas traseiras e 
publicitario. 

B3.2. Analizar a importancia da 
protección da información na 
sociedadecoñecemento, 
valorando as repercusións de 
tipo económico, social ou 
persoal. 
do 

TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de 
protección de software para internet 
relacionándoos cos posibles ataques. 

CD CMCCT CAA 
CSIE.. CSC 

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques 
cos elementos de protección física fronte a 
ataques externos para unha 
pequenaconsiderando os elementos de 
hardware de protección 
rede, 

CD CMCCT CAA 
CSIEE CSC 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola 
súa capacidade de propagación e describe as 
características de cada un, indicando sobre 
que elementos actúan. 

Nota:  Os  contidos 1.8,  1.9 e  1.10 do cúrrí&cúlo  oficial  cos  seús criterios  de avaliacio& n  e  os

esta&ndares  de  aprendizaxe  esta&n  no  bloqúe  de  segúridade  porqúe  e&  co  qúe  realmente

correspondí&an e polo mesmo motivo o contido 3.2 do cúrrí&cúlo oficial esta&  colocado no bloqúe

de programacio& n. 
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10.3. Obxectivos

A  imparticio& n  desta  materia  contribúira&  principalmente  a  acadar  os  segúintes

obxectivos da etapa:

a) Exercer a cidadaní&a democra& tica, desde únha perspectiva global, e adqúirir únha conciencia

cí&vica  responsable,  inspirada  polos  valores  da  Constitúcio& n  espan1 ola  e  do  Estatúto  de

aútonomí&a de Galicia, así& como polos dereitos húmanos, qúe fomente a corresponsabilidade

na constrúcio& n dúnha sociedade xústa e eqúitativa e favoreza a sústentabilidade.

b) Consolidar únha madúreza persoal e social qúe lle permita actúar de forma responsable e

aúto& noma e desenvolver o seú espí&rito crí&tico. Ser qúen de prever e resolver pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais.

d) Afianzar os ha&bitos de lectúra, estúdo e disciplina, como condicio& ns necesarias para o eficaz

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na sú& a expresio& n oral como na escrita, a lingúa galega e a lingúa castela& .

f) Expresarse con flúidez e correccio& n núnha oú ma& is lingúas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxí&as da informacio& n e da comúnicacio& n.

h)  Con1 ecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  múndo  contempora&neo,  os  seús

antecedentes histo& ricos e os principais factores da sú& a evolúcio& n. Participar de xeito solidario

no desenvolvemento e na mellora do seú contorno social.

i)  Acceder  aos  con1 ecementos  cientí&ficos  e  tecnolo& xicos  fúndamentais,  e  dominar  as

habilidades ba& sicas propias da modalidade elixida. 

l)  Comprender  os  elementos  e  os  procedementos  fúndamentais  da  investigacio& n  e  dos

me&todos  cientí&ficos.  Con1 ecer  e  valorar  de  forma  crí&tica  a  contribúcio& n  da  ciencia  e  da

tecnoloxí&a ao cambio das condicio& ns de vida, así& como afianzar a sensibilidade e o respecto

cara ao medio ambiente e a ordenacio& n sústentable do territorio, con especial referencia ao

territorio galego. 

m) Afianzar o espí&rito emprendedor con actitúdes de creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,

traballo  en  eqúipo,  confianza  nún mesmo  e  sentido  crí&tico.n)  Desenvolver  a  sensibilidade

artí&stica e literaria, así& como o criterio este& tico, como fontes de formacio& n e enriqúecemento

cúltúral. 
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10.4.  Temporalizacio& n,  grao  mí&nimo  de  consecúcio& n  e

procedementos  e  instrúmentos  de  avaliacio& n  para  cada

esta&ndar de aprendizaxe

Na segúinte ta&boa amo& sase a temporalizacio& n,  os procedementos e instrúmentos de

avaliacio& n,  así&  como  o  grado  mí&nimo  de  consecúcio& n,  para  cada  esta&ndar  de  aprendizaxe

avaliable:

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución 
Procedementos  e  instrumentos  de

avaliación 

Bloque 1. Programación

1 

TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de

almacenamento  para  diferentes

aplicacións  tendo  en  conta  as  súas

características. 

Todas as 

avaliacións. 

Identifica e utiliza as estruturas

de almacenamento nalgunha 

aplicación tendo en conta as 

súas características. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.2.1.  Elabora  diagramas  de

fluxo  de  mediana  complexidade

usando  elementos  gráficos  e

relacionándoos  entre  si  para  dar

resposta a problemas concretos. 

Todas as 

avaliacións. 

Realiza diagramas de fluxo 

que resolven algoritmos 

sinxelos. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.3.1. Elabora programas de 

mediana complexidade utilizando 

contornos de programación. 

Todas as 

avaliacións. 

Realiza programas sinxelos en

linguaxe C e en Scratch. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.4.1. Elabora programas de 

mediana complexidade definindo o 

fluxograma correspondente e 

escribindo o código correspondente. 

Todas as 

avaliacións. 

Transforma os diagramas de 

fluxo que resolven algoritmos 

sinxelos no seu código 

correspondente. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de

certa complexidade en problemas máis

pequenos susceptibles de seren 

programados como partes separadas. 

1ª e 2ª avaliación. 

Programa a resolución dun 

problema de complexidade 

media ao descompoñelo en 

problemas máis pequenos e 

por tanto máis doados de 

seren programados. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de 

seguir un programa escrito nun código 

determinado, partindo de determinadas

condicións. 

Todas as 

avaliacións. 

Acada  o  resultado  que  se

obtería  na  execución  de

programas  de  complexidade

media  a  partir  da  análise  do

código  cunhas  condicións

determinadas. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula. 

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun 

programa dado aplicando 

procedementos de depuración. 

1ª e 2 ª avaliación.

Aplica  procedementos  de

depuración  para  optimizar  o

código  de  programas  de

dificultade media-baixa. 

Probas escritas.Probas prácticas na aula. 
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución 
Procedementos  e  instrumentos  de

avaliación 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

2 

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e 

blogs con ferramentas específicas 

analizando as características 

fundamentais relacionadas coa súa 

accesibilidade e a súa usabilidade, 

tendo en conta a función á que está 

destinada. 

3ª avaliación.

Deseña un blog e unha páxina 

web e modifícaos traballando 

cunha linguaxe de marcaxe 

acadando un bo resultado que 

de resposta aos fins para os que 

foron creados. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula.Exposicións  orais  apoiadas  coas

TIC. 

TIC2B2.2.1. Elabora traballos 

utilizando as posibilidades de 

colaboración que permiten as 

tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Todas as 

avaliacións. 

Realiza traballos en colaboración

con outros/as compañeiros/as 

nos que utiliza algunhas das 

ferramentas da web 2.0. 

Probas  escritas.Probas  prácticas  na

aula.Exposicións  orais  apoiadas  coas

TIC. 

TIC2B2.3.1. Explica as características 

relevantes da web 2.0 e os principios 

en que esta se basea. 

3ª avaliación. 

Enumera  as  características

principais  da  web  2.0  e  os

principios  en  que  se  basea  e

utiliza  parte  das  posibilidades

que nos oferta. 

Probas escritas.Probas prácticas na 

aula. 

Bloque 3. Seguridade

3 

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de 

bloques cos elementos de protección 

física fronte a ataques externos para 

unha pequena rede, considerando 

tanto os elementos de hardware de 

protección como as ferramentas de 

software que permiten protexer a 

información. 

1ª Avaliación. 

Realiza un esquema de bloques 

cos principais elementos de 

hardware e de software 

necesarios nunha pequena rede 

para acadar protexer a 

información. 

Probas escritas.Exposicións orais 

apoiadas coas TIC. 

TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de 

protección de software para internet 

relacionándoos cos posibles ataques. 

1ª Avaliación. 

Relaciona os ataques máis 

comúns co software que dá 

resposta a cada un deles. 

Probas escritas.Exposicións orais 

apoiadas coas TIC. Probas prácticas na 

aula.

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de 

bloques cos elementos de protección 

física fronte a ataques externos para 

unha pequena rede, considerando os 

elementos de hardware de protección 

1ª Avaliación. 

Realiza un esquema de bloques 

cos principais elementos de 

hardware nunha pequena rede 

para acadar protexer a 

información. 

Probas escritas.Exposicións orais 

apoiadas coas TIC. 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código 

malicioso pola súa capacidade de 

propagación e describe as 

características de cada un, indicando 

sobre que elementos actúan.

1ª Avaliación. 

Describe as principais 

características e clasifica o 

código malicioso máis común e 

sinala sobre que elementos 

actúa.

Probas escritas. Exposicións orais 

apoiadas coas TIC.

10.5. Metodoloxí&a

Tras a deteccio& n de con1 ecementos previos,  a  estratexia para comezar a impartir  os

temas sera&  expositora, coa explicacio& n dos aspectos teo& ricos fúndamentais de cada únidade e

a realizacio& n dúnhas pra& cticas sinxelas polos alúmnos para asimilar os contidos. Tras esta fase

inicial  a  metodoloxí&a  sera&  eminentemente  pra& ctica,  os  alúmnos  levara&n  a  cabo  únhas
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actividades  mais  complexas  e  globais  con aplicacio& n  reais  nas  qúe  útilizara&n  o  aprendido

previamente. 

Cada alúmno traballara&  nún ordenador individúalmente.Cando se observe na deteccio& n de

con1 ecementos  previos  qúe  algú& n  grúpo  xa  ten  ún  nivel  medio-avanzado  do  tema,  se  lles

planeara&  actividades de ma& is nivel qúe o resto da clase para non perder a sú& a motivacio& n. 

10.6. Materiais e recúrsos dida& cticos

Para o traballo da materia empregaremos a Aúla Virtúal como fonte de recúrsos, para

proporcionar  ao  alúmnado  os  materiais  dixitais  necesarios:  apúntamentos,  boletí&ns  de

pra& cticas de diferentes niveis, ligazo& ns aos programas, ví&deos de interese para a materia.

 As  explicacio& ns  na  aúla  sera&n  acompan1 adas  de material  aúdiovisúal  qúe sera&  proxectado

empregando o cano& n e a pizarra dixital qúe posú& en as aúlas do centro. Farase úso do software

necesario empregando os ordenadores da Aúla de informa& tica, dotada de 17 ordenadores de

sobremesa, co sistema operativo Linúx e software edúcativo instalado. Dispon1 emos tame&n de

7 ordenadores porta& tiles co sistema operativo Windows 10.

10.7. Criterios  sobre a  avaliacio& n,  cúalificacio& n  e  promocio& n  do

alúmnado

Para a avaliacio& n  e  posterior  cúalificacio& n do alúmnado empregaranse os segúintes

instrúmentos de avaliacio& n:

Procedemento de avaliación Porcentaxe
na nota final

Tarefas entregadas: Avaliaranse as actividades realizadas polo alumnado e entregadas dentro do prazo establecido: 
entrega de prácticas, realización de actividades na aula virtual, entrega de prácticas e traballos. Os aspectos a ter en 
cota serán:

- A maneira de expresar os coñecementos teóricos adquiridos.
- A comprensión dos mesmos.
- A utilización dos equipos e soportes cumprindo as normas de seguridade e hixiene.
- A súa valoración sobre a utilización de técnicas e procedementos para manter a seguridade, integridade e 
privacidade da información.
- O interese pola utilización correcta da linguaxe informática.
- A realización do seu traballo dunha forma autónoma e responsable.
- A responsabilidade na execución do seu propio traballo e dos resultados obtidos.
- O mantemento do seu posto de traballo limpo e ordenado.
- Orde e método na realización de tarefas.
- A valoración dunha presentación limpa e ordenada dos resultados dos traballos realizados.
- O interese pola conclusión total dun traballo antes de comezar o seguinte.
- A planificación dos traballos antes de realizalos.
- No apartado de Actitudes (20% da nota)
- O interese polo estudo e o traballo.
- A capacidade de adaptación aos cambios producidos pola aparición de novas técnicas.
- O comportamento correcto con todo o mundo.
- A asistencia con puntualidade, mantendo unha actitude positiva e activa cara ao traballo.
- O respecto pola saúde persoal e colectiva.
- A aceptación das normas de comportamento e traballo establecidas.
- A participación activa nos debates e na formación de grupos de traballo.

80%
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- A valoración da evolución da técnica para a súa posterior utilización.
- A perseveranza na procura de solucións.
- A valorar da constancia e o esforzo propio e alleo na realización do traballo.
- A rigorosidade, orde e limpeza.
- A manipulación adecuada dos materiais a utilizar.
- O mantemento dunha actitude de diálogo e debate, non de discusión.
- O respecto por outras opinións, ideas e condutas.
- O esforzo por facerse entender polos demais.
- A conciencia de grupo, integrándose nun grupo de traballo, participando e respectándoo.
- O respecto cara á execución do traballo alleo no grupo, compartindo as responsabilidades derivadas do 
traballo global. 
- A valoración do traballo en equipo como o medio máis eficaz para a realización de certas actividades.
- O mantemento de actitudes de solidariedade e compañeirismo.
- O uso correcto dos materiais físicos e lóxicos da aula. O uso incorrecto dos mesmos (por exemplo, 
navegando en paxinas web non permitidas explicitamente polo docente) levará a realización dun traballo que deberán 
expoñer diante dos compañeiros. Este traballo considerarase obrigatorio e contabilizará como tal, non podendo 
aumentar a cualificación do alumnado. A reincidencia nesta conduta pode supoñer un suspenso na materia.

No caso de que o alumno ou alumna entregue traballos copiados doutra persoa, estes serán cualificados coa nota de 
0 para ambos.

Traballo e actitude na clase:  Será cualificado, tendo en conta os seguintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia
• Cumprimento das normas de uso da aula de informática.
• Traballo autónomo na busca de solucións ás tarefas propostas.

20%

Ademais, terase tame&n en conta qúe:

- A falta de asistencia a únha proba debe ser xústificada.

- As faltas de púntúalidade e de asistencia inxústificadas penalizan a cúalificacio& n da

nota de clase.

- A non realizacio& n de traballos obrigatorios súpora&  únha cúalificacio& n negativa e pode

implicar o súspenso na avaliacio& n súmativa.

- Os traballos entregados fo& ra de prazo.

- A presentacio& n dos traballos volúntarios, no caso de estar ben feitos, teranse en conta

para súbir a nota.

- Considerarase  súspenso  nesta  materia  aqúel  alúmnado  qúe  copie  núnha  proba

obxectiva.

- O úso incorrecto dos materiais fí&sicos e lo& xicos da aúla (por exemplo, navegando en

paxinas  web  non  permitidas  explicitamente  polo  docente)  levara&  a  realizacio& n  dún

traballo  qúe  debera&n  expon1 er  diante  dos  compan1 eiros.  Este  traballo  considerarase

obrigatorio  e  contabilizara&  como  tal,  non  podendo  aúmentar  a  cúalificacio& n  do

alúmnado. A reincidencia por segúnda vez nesta condúta constitúira&  únha falta de orde e

únha terceira vez súpora&  ún súspenso na materia.

- Tanto nas pra& cticas individúais coma grúpais, o alúmnado sera&  responsable de manter

copias de segúridade do seú traballo, sendo o sistema recomendado a útilizacio& n dúnha

memoria USB. Se o alúmnado non pode continúar únha pra&ctica por non traer a&  aúla dito
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material vera&  redúcida a sú& a nota en contidos actitúdinais. A reincidencia nesta condúta

súpora&  ún súspenso na materia.

- A nota dúnha únidade dida& ctica calcúlarase facendo media aritme& tica das diferentes

pra& cticas da mesma oú, no caso de qúe nesa únidade dida& ctica se realice únha proba

escrita, esta contara&  ún 50% da nota do tema, sendo o oútro 50% a media aritme&tica das

pra& cticas entregadas.

- Non fara&n media as probas escritas oú pra& cticas qúe non súperen o 3.

- Se o alúmnado non as recúpera, súspendera&  a materia.

- A nota da parte conceptúal e procedemental correspondente a únha avaliacio& n sera&  a

media  ponderada  (segúndo  a  porcentaxe  de  horas  adicada)  das  notas  das  únidades

dida& cticas impartidas na devandita avaliacio& n.

- Baixarase a nota tendo en conta os erros lingúN í&sticos referidos a: erros na escritúra,

acentúacio& n  oú  púntúacio& n,  útilizacio& n  do  vocabúlario  te&cnico  axeitado,  caligrafí&a,

púlcritúde... Coa posibilidade de recúperar a nota, sempre qúe se corrixan os erros.

- Baixaremos 0,01 por faltas de acentúacio& n, bv,  etc.  e 0,2 por non útilizar a lingúaxe

te&cnica correcta.

- A materia conside&rase súperada se se aproban todas as avaliacio& ns.

Segúindo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola qúe se actúaliza a normativa de avaliacio& n

nas ensinanzas de edúcacio& n primaria, de edúcacio& n secúndaria obrigatoria e de bacharelato

no sistema edúcativo de Galicia, ao longo de cada cúrso realizaranse para cada grúpo tres

sesio& ns de avaliacio& n parciais, a terceira avaliacio& n realizarase no mes de maio, coincidindo

coa avaliacio& n final do perí&odo ordinario. A data concreta sera&  fixada por xefatúra de estúdos.

A nota final  sera&  calcúlada realizando a media entre as notas obtidas  nas tres avaliacio& ns,

sempre qúe estas acaden únha nota mí&nima de 5. O alúmnado qúe non súpere a materia, logo

da avaliacio& n  final  do perí&odo ordinario,  coa finalidade de lle  facilitar  a  sú& a  recúperacio& n,

podera&  presentar antes do 22 de xún1 o, únha serie de traballos e actividades propostas para

recúperar os contidos e obxectivos mí&nimos non acadados. Estas actividades sera&n traballadas

na aúla, despois da avaliacio& n final, e podera&n implicar traballo aúto& nomo na casa.
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10.8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a

pra& ctica docente.

Para avaliar o proceso de ensino estable&cense os segúintes indicadores de logro:
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Programación

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características. 

Identifica e utiliza as estruturas de almacenamento en diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características. 

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade 
usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar 
resposta a problemas concretos. 

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade 
media. 

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación. 

Realiza programas de complexidade media en linguaxe C e en Scratch. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 
TIC2B1.4.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo o
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Transforma os diagramas de fluxo que resolven algoritmos de 
complexidade media no seu código correspondente. 

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados como 
partes separadas. 

Programa a resolución diferentes problemas de complexidade media ao 
descompoñelos en problemas máis pequenos e por tanto máis doados de 
seren programados. 

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións. 

Acada o resultado que se obtería na execución de programas de 
complexidade media e alta a partir da análise do código cunhas condicións
determinadas. 

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración. 

Aplica procedementos de depuración para optimizar o código de 
programas de dificultade media. 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas
analizando as características fundamentais relacionadas coa súa 
accesibilidade e a súa usabilidade, tendo en conta a función á que 
está destinada. 

Deseña un blog e unha páxina web de complexidade media e modificados 
traballando cunha linguaxe de marcaxe acadando un bo resultado que de 
resposta aos fins para os que foron creados. 

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Realiza traballos en colaboración con outros/as compañeiros/as nos que 
utiliza moitas das ferramentas da web 2.0. 

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os 
principios en que esta se basea. 

Enumera e analiza as características principais da web 2.0 e os principios 
en que se basea e sácalle o máximo rendemento ás posibilidades que nos 
oferta. 

Bloque 3. Seguridade

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede, 
considerando tanto os elementos de hardware de protección como as 
ferramentas de software que permiten protexer a información. 

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware e de
software necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a 
información. 

TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de protección de software para 
internet relacionándoos cos posibles ataques. 

Relaciona todo tipo de ataques co software que dá resposta a cada un 
deles. 

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede, 
considerando os elementos de hardware de protección 

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware 
necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características de cada un, indicando sobre
que elementos actúan. 

Describe todas as características e clasifica o código malicioso e sinala 
sobre que elementos actúa. 

Para a avaliacio& n da pra& ctica docente estable&cense os segúintes indicadores de logro:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha 
sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos 
particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica 
docente na aula-taller.
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

estándares de aprendizaxe
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de 
conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo.
• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-
taller.
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos 
novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización 
de prácticas e proxectos.
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao 
alumnado.

Traballo na aula-taller

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado .
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os 
estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de 
ensino-aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e 
actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os 
aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se 
desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o 
proceso de ensino-aprendizaxe.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado dos resultados obtidos.

10.9. Organizacio& n das actividades de segúimento, recúperacio& n e

avaliacio& n das materias pendentes.

Dado qúe e&  únha materia de 2º de Bacharelato non pode ser únha materia pendente. 

10.10. Desen1 o da avaliacio& n inicial e medidas de atencio& n a&

diversidade

Nas primeiras exposicio& ns grazas a&  interaccio& n co alúmnado poderemos con1 ecer o seú

nivel inicial tanto no aspecto dos contidos teo& ricos como de dominio do diferente software e

isto terase en conta para establecer o nivel de partida de imparticio& n da materia. 

Unha  vez  realizada  a  avaliacio& n  inicial  e  ante  as  dificúltades  individúais  o  oú  grúpais

detectadas poderase adecúar as agrúpacio& ns a&  hora do desenvolvemento dos proxectos e das

pra& cticas en parella, gradúar o nivel de dificúltade de ditas actividades e prestar únha atencio& n
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ma& is individúalizada a aqúeles alúmnos/as qúe amosen ma& is carencias a&  hora de asimilacio& n

de contidos. 

10.11 Adaptacio& n da programacio& n en caso de ensino a distancia

No mes de setembro realizoúse únha enqúisa a todos os alúmnos de 2ºBACH. co obxectivo de

acadar  informacio& n  acerca  dos  dispositivos  qúe  dispon1 en  para  o  traballo  a  distancia  e  a

conectividade a Internet. No cúrso o 100% dos alúmnos dispon1 en de conexio& n a Internet e

ten1 en ún ordenador na casa para traballar.

A metodoloxí&a elixida basease no emprego da Aúla Virtúal, tendo en conta qúe os alúmnos xa

esta&n afeitos ao enví&o de tarefas a trave&s da plataforma. O cúrso empregarase para públicar

contidos,  explicacio& ns  gravadas  en  ví&deo,  enví&o  de  traballos  e  tarefas,  e  realizacio& n  de

cúestionarios  e  probas  telema& ticas.,  enlaces  a  software,  etc.  Para  a  comúnicacio& n  e  a

resolúcio& n de dú& bidas empre&gase a mensaxerí&a e os foros da Aúla Virtúal , o correo electro& nico

e a mensaxerí&a da aplicacio& n Abalar mo& bil se fose preciso contactar coas familias.

Actividades

Cúrso da materia na Aúla Virtúal con distintos tipos de actividades de repaso, recúperacio& n e

reforzo:

• Presentacio& ns con apúntamentos

• Ví&deos a animacio& ns públicadas na rede

• Cúestionarios en lin1 a

• Actividades para facer por escrito e qúe son corrixidas

telema& ticamente.

• Videoconferencias para resolver dú& bidas, se o alúmnado o

precisa.

• Elaboracio& n de traballos colaborativos.

Materiais e recursos

• Presentacio& ns de elaboracio& n propia

• Videotitoriais de elaboracio& n propia e oútros públicados baixo

Licenza Creative Commons.

• Actividades en lin1 a de creacio& n propia

• Repositorio de contidos edúcativos do espazo Abalar

Avaliación

A porcentaxe e criterios de cúalificacio& n sera&n similares aos da docencia presencial variando

os instrúmentos de avaliacio& n anteriores. 
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A porcentaxe de cúalificacio& n sera&  similar a&  da docencia presencial. 

En  calqúera  caso,  o  Plan  de  Reforzo  podera&  verse  modificado  e  desenvolverase  mediante

axústes  cúrricúlares,  segúndo  as  necesidades  individúais  do  alúmnado  derivadas  dos

resúltados da avaliacio& n inicial, e estenderase, polo menos, dúrante o primeiro trimestre do

cúrso. 

Procedementos:

Tarefas  entregadas:  Avaliaranse  as  actividades  realizadas  polo  alúmnado  e  entregadas

dentro do prazo establecido.

Traballo e actitude: Sera&  cúalificado, tendo en conta os segúintes aspectos:

• Esforzo e interese pola materia

• Traballo aúto& nomo na bú& sqúeda de solúcio& ns a& s tarefas propostas.

Instrumentos:

• Rexistros da actividade no cúrso correspondente da Aúla Virtúal

• Rexistros das tarefas entregadas na Aúla Virtúal

Informacio& n ao alúmnado e a& s familias

A  profesora  da  materia  informara&  a  todo  o  alúmnado  da  modificacio& n  dos  contidos  da

programacio& n dida& ctica a trave&s da Aúla Virtúal. A informacio& n a& s familias chegaralle a trave&s

da pa& xina web do IES de Chapela.

Públicidade

O docúmento coa programacio& n sera&  públicado na pa&xina web do centro, no apartado qúe o

eqúipo directivo dispon1 a para tal fin, adema& is da pa& xina do departamento.

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A programacio& n das actividades complementarias qúeda súpeditada a& s recomendacio& ns qúe

nos fagan as aútoridades sanitarias,  realizaranse actividades na medida en qúe a sitúacio& n

epidemiolo& xica  o  permita.  As  actividades  programadas  polo  departamento,  a  espera  de

concretar coas empresas e organismos correspondentes a realizacio& n das mesmas e  o nú& mero

de alúmnos e alúmnas qúe poden participar, son as segúintes:

• Participacio& n na  Competicio& n de Robots organizado pola ETS de Enxen1 erí&a Indústrial

de Vigo.  Aí&nda non esta&  aberto o prazo de matrí&cúla,  pero soe realizarse na ú& ltima
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semana  do  mes  de  Abril.  Participara&n  grúpos  de  5  alúmnos  e  alúmnas  tanto  de

Tecnoloxí&a de 2º e 3º de ESO, como de TIC de 4º ESO, 1º BACH e 2º BACH. 

• Participacio& n nas actividades da Semana da Ciencia en galego, qúe se desenvolvera&  no

institúto dúrante mes de Novembro, en conxúnto cos departamentos de Bioloxí&a, Fí&sica

e Qúí&mica e Matema& ticas.

• Organizacio& n  dúnha  charla  divúlgativa a  cargo  da  Escola  de  Enxen1 arí&a  de  Minas  e

Enerxí&a. Pendente de acordar o tema e as datas.

• Visita a algúnha empresa do sector tecnolo& xico,  solicitaremos dú& as  visitas:  únha ao

CTAG  Centro  Tecnolo& xico  de  Aútomocio& n  de  Galicia  e  oútra  Gradiant  Centro

Tecnolo& xico de Telecomúnicacio& ns de Galicia.

12. MEDIDAS DE ATENCIO	 N A	  DIVERSIDADE

O ritmo de aprendizaxe dos/as alúmnos/as depende do desenvolvemento cognitivo de

cada  ún/únha  deles/as,  do  seú  contorno  social  e  do  seú  medio  familiar,  o  qúe  implica

contemplar no proceso de ensino as diferentes opcio& ns de aprendizaxe, tanto de grúpo coma

individúais:  e&  o  qúe  chamamos  atención  á  diversidade,  e  qúe  se  converte  nún  elemento

fúndamental do proceso de ensino-aprendizaxe.

Cada  profesor  tera&  en  conta  as  necesidades  edúcativas  especí&ficas  no  seú  grúpo

introdúcindo os cambios necesarios para dar resposta as diferenzas individúais nos estilos de

aprendizaxe, motivacio& ns, intereses oú dificúltades de aprendizaxe.

No  caso  de  detectar  alúmnos  con  necesidades  especí&ficas,  como  dificúltades  na

compresio& n e asimilacio& n da materia, tratarase de identificar o problema e adaptaranse os

esta&ndares,  as  actividades  a  realizar  e  os  criterios  de  cúalificacio& n  ao nivel  ma& is  axeitado

segúndo o caso.

Como medidas de atencio& n a&  diversidade adoptaranse a& s segúintes:

• Metodoloxí&as  baseadas  no  traballo  colaborativo en  grúpos  heteroxe&neos.

• Titorí&a  entre  igúais.

• Aprendizaxe  por  proxectos  e  oútras  qúe  promovan  a inclúsio& n.

• Atencio& n individúal intensiva na realizacio& n de actividades pra&cticas.

113



Programación Didáctica Dpto Tecnoloxía  Curso 2021-2022

• Súbministracio& n de material de apoio na aúla: actividades de reforzo, de afianzamento

e actividades de ampliacio& n.

• Adaptacio& n dos tempos e instrúmentos oú procedementos de avaliacio& n.

• Empregar  o  desen1 o  de  probas,  teo& ricas  e  pra& cticas,  adaptado  a& s  caracterí&sticas  e

dificúltades qúe poida presentar o alúmno oú alúmna.

• Apoios en peqúeno grúpo: agrúpamentos de alúmnos e alúmnas con distintos niveis de

aprendizaxe para aproveitar a cooperacio& n entre eles e o aprendizaxe entre igúais.

• Titorí&as dúrante os recreos, para reforzar os contidos.

• Propor a realizacio& n de proxectos tecnolo& xicos de distintos niveis, permitindo qúe sexa

o alúmnado qúen decida o grao de complexidade qúe desexa abarcar.

• No traballo de taller  facilitar a eleccio& n de tarefas ao propio alúmnado, flexibilizando o

traballo en eqúipo.

• Adaptacio& n cúrricúlar intensiva de ser o caso.

13. CONCRECIO	 N DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Os elementos transversais qúe traballaremos ao longo do cúrso nas distintas materias

qúe imparte o departamento son os segúintes:

1.  A  comprensio& n  lectora,  a  expresio& n  oral  e  escrita,  a  comúnicacio& n  aúdiovisúal

empregare&molas na exposicio& n de traballos, así& como na creacio& n de docúmentos te&cnicos.

2.  Fomentarase  o  desenvolvemento  da  igúaldade  efectiva  entre  homes  e  múlleres,  a

prevencio& n  da  violencia  de  xe&nero  oú  contra  persoas  con  discapacidade,  e  os  valores

inherentes ao principio de igúaldade de trato e non discriminacio& n por calqúera condicio& n oú

circúnstancia persoal oú social.

3.   Do  mesmo  xeito,  promoverase  a  aprendizaxe  da  prevencio& n  e  resolúcio& n  pací&fica  de

conflitos en todos os  a&mbitos da vida persoal,  familiar  e  social,  así&  como dos valores qúe

sústentan a liberdade,  a  xústiza,  a  igúaldade,  o plúralismo polí&tico,  a  paz,  a  democracia,  o

respecto aos dereitos húmanos, o respecto por igúal aos homes e a& s múlleres, e a& s persoas con

discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a plúralidade, o respecto ao Estado de

dereito.
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4. Fomentarase as medidas para qúe o alúmnado participe en actividades qúe lle permitan

afianzar  o  espí&rito  emprendedor  e  a  iniciativa  empresarial  a  partir  de  aptitúdes  como  a

creatividade, a aútonomí&a, a iniciativa, o traballo en eqúipo, a confianza nún mesmo e

o sentido crí&tico.

5. No a&mbito da edúcacio& n e a segúridade viaria ten ún tratamento especí&fico no estúdio das

sinalizacio& ns, no marco das normas de segúridade no traballo.

6.  A  edúcacio& n  ambiental  do  consúmidor  contemplase  ao  falar  de  materiais  de  refúgallo,

recúrsos escasos e fontes de enerxí&a, tecnoloxí&as correctoras e o desenvolvemento sostible.

Fomentar no alúmnado a  importancia do consúmo responsable e da correcta xestio& n dos

residúos.

7.   Edúcacio& n para a saú& de:  Na materia de Tecnoloxí&a  resúlta de especial  interese cúmprir

únha  serie  de  normas  de  segúridade  e  hixiene  ba& sicas  e  fúndamentais  na  realizacio& n  de

calqúera actividade. No taller e&  necesario cúmprir coa normativa con respecto a&  manipúlacio& n

de  ma&qúinas  e  ferramentas,  e  respectar  todas  aqúelas  paútas  hixie&nicas  qúe  son

imprescindibles para a convivencia na nosa sociedade.

14. INTEGRACIO	 N DAS TIC
As novas Tecnoloxí&as da Informacio& n e da Comúnicacio& n  esta&n presentes cada dí&a ma& is

nas aúlas, proporciona&ndonos novas fontes de traballo e innovando nas actividades qúe se

poden levar a cabo nún aúla. As accio& ns propostas para fomentar o emprego das TICs nas

aúlas son as segúintes:

1. Emprego do ordenador como ferramenta para  a  búsca de  informacio& n,  os  alúmnos

empregúen Internet e as sú& as ferramentas para atopar a informacio& n necesaria para

levar  a  cabo  o  proxecto  do  taller:   ideas  para  o  desen1 o,  materiais,  presúpostos  e

me&todos  de  traballo.  Respectaranse  os  dereitos  de  aútor  a&  hora  de  empregar  os

contidos  e recúrsos aloxados na rede.

2. Software de programacio& n, tal como o IDE de Ardúino, oú App Inventor, servira&n para

elaborar os programas para os robots da ESO e crear aplicacio& n para mo& biles en 4º da

ESO, 1º de Bacharelato e 2º de Bacharelato. En 2º e 3º de ESO empregarase Scratch

como software de programacio& n.

3.  O  software  de  edicio& n  de  texto  serviranos  para  elaborar  a  memoria  te&cnica  do

proxecto,  así&  como para presentar  distintos  traballos  ao longo do cúrso.  A folla  de
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ca& lcúlo útilizarase para a realizacio& n de ta&boas e gra& ficas, qúe axúdara&n a elaborar o

presúposto inclúí&do da memoria te&cnica do proxecto.

4. Empregaranse programas de debúxo te&cnico para a elaboracio& n dos planos do proxecto

e fomentarase o emprego de ca&maras dixitais  para a realizacio& n das fotografí&as do

proxecto qúe podera&n inclúí&rse na memoria te&cnica.

5. Manexo de software de desen1 o 3D para a creacio& n de figúras a imprimir coa impresora

do departamento.

6. O traballo elaborado por cada grúpo darase a con1 ecer aos demais alúmnos a trave&s da

pa&xina  pa& xina  web  do  centro,  sera&n  públicados  todos  os  traballos  dentro  do

departamento de Tecnoloxí&a.

7. Emprego da aúla  virtúal  e  do EVA para aloxar  apúntamentos,  exercicios  e  distintos

tipos de recúrsos qúe axúdara&n ao alúmnado no proceso de aprendizaxe.

8. Emprego da pizarra  dixital  para  apoiar  as explicacio& ns  do profesorado con diverso

material múltimedia e aplicacio& ns qúe permitan a interaccio& n co alúmnado.

15. AVALIACIO	 N DA PROPIA PROGRAMACIO	 N
Realizarase a avaliacio& n da programacio& n nos segúintes perí&odos de tempo:

• Mensualmente: Revisarase  a  temporizacio& n  da  programacio& n  así&  como  a

secúenciacio& n  e  a  profúndidade  dos  contidos  impartidos  nos  distintos  grúpos,

adaptando esta a&  diversidade do alúmnado.

• Ao  final  de  cada  trimestre: Revisarase  a  temporizacio& n  da  programacio& n,  a

secúenciacio& n  e  a  profúndidade  dos  contidos  impartidos  nos  distintos  grúpos,  e  o

grado de cúmprimento de obxectivos e de adqúisicio& n de competencias. Revisarase a

programacio& n e anotaranse as modificacio& ns nas actas do Departamento.

•  Ao final  do curso:  Revisarase a porcentaxe do cúmprimento da programacio& n,  as

xústificacio& ns das partes da programacio& n non impartidas, o grado de cúmprimento de

obxectivos e de adqúisicio& n de competencias. Revisarase a programacio& n e anotaranse

as modificacio& ns na memoria final  do Departamento e teranse en conta as propostas

de mellora para a programacio& n do cúrso segúinte.
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