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1.INTRODUCCIÓN	

 
A presente Programación de Aula corresponde á vixente para o Departamento de Tecnoloxía do IES DE 

SAR de Santiago de Compostela durante o curso académico 2020‐2021. Nela reflectiranse os aspectos xerais 
da área de Tecnoloxía, correspondentes ó regulado lexislativamente pola Consellería de Educación, así como 
os restantes aspectos concretos de desenvolvemento por parte do propio Departamento. 

2.	MATERIAS	

 

 TECNOLOXÍA 2 ESO 

 PROGRAMACION 2 ESO 

 TECNOLOXÍA 3 ESO 

 TECNOLOXÍA 4 ESO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC) 4 ESO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC)  1 BACHARELATO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC)  2 BACHARELATO 
 

PROFESOR  MATERIA  NIVEL 

 
PILAR GONZÁLEZ PÉREZ 

TECNOLOXIA  2 ESO A 

TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACION  2 BACHARELATO 

 

MODESTO FIGUEIREDO PAZ 

PROGRAMACIÓN  2 ESO 

TECNOLOXIA  3 ESO 

TECNOLOXIA  4 ESO 

TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACION  4 ESO 

TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACION  1 BACHARELATO 

TECNOLOXIAS DA INFORMACION E COMUNICACION  2 BACHARELATO 

3.	ASPECTOS	LEGAIS	APLICABLES. 

A presente programación están elaboradas baseándose na Lei Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para a 
mellora educativa ( LOMCE), publicada no BOE número 295 e que foi desenvolvida na Comunidade Autónoma 
de Galicia polo Decreto 86/2015, do 25 xuño   

4.1 Materias que se imparten polos membros do departamento 

As  materias  impartidas  no  presente  curso  polos  membros  do  departamento  de  tecnoloxía  son  as 
seguintes: 

 

 TECNOLOXÍA 2 ESO 

 PROGRAMACION 2 ESO 

 TECNOLOXÍA 3 ESO 

 TECNOLOXÍA 4 ESO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC) 4 ESO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC)  1 BACHARELATO 
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 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN (TIC)  2 BACHARELATO 

4.2 Características do centro 

Trátase  dun  Instituto  de  Ensinanza  Secundaria  situado  no  ámbito  urbano  no  que  se  imparten  as 
ensinanzas de secundaria e bacharelato nas modalidades de Ciencias da Natureza e a Saúde, Ciencias Sociais e 
Humanidades e Artes. 

 
Pola  súa  ubicación,    defínese  unha  estrutura  socioeconómica  media‐baixa.  En  canto  ó  nivel  de 

cualificación  por  estudos  dos  pais/nais  ou  titores/as,  oscila  entre  a  inmensa  maioría  que  posúen  estudos 
primarios e, nunha menor procentaxe, estudos secundarios, medios e superiores. 

4.3 Características do alumnado 

A procedencia xeográfica do alumnado circunscríbese ós concellos de Santiago e Lavacolla. 
 
Social e culturalmente pódense categorizar en: 

 
● Alumnado do barrio, con presenza de etnia xitana 
● Alumnado que provén da zona rural. 
● Alumnado inmigrante: con maioría de orixe sudamericana e minoría de orixe norteafricana. 
● Un escaso número que por problemas de escolarización ou motivos disciplinarios nos é asignado cada 

ano. 

4.4 Infraestructura 

O departamento ten a súa disposición: 
 
Unha  Aula‐Taller  con  equipamento  própio  da  disciplina.  Esta  aula  dispón  de  cañon  multimedia  con 

pantallaa de proxección fixa colgada na parede. 
 
Duas Aula de informática de uso común con 21 ordenadores cada unha dispostos en mesas para poder 

situar  a  dous  alumnos/as  por  PC.  As  dúas  Aulas    teñen  cañón multimedia  con  pantalla  de  proxección  fixa 
colgada na parede. Estas duas aulas de informática son compartidas por todos os departamentos. 

 
Cumpre sinalar que  nunha das aulas de informática na que se imparte a un grupo de TIC I, é imposible 

dar a materia programada con normalidade, dado que os equipos son moi vellos, teñen pouco procesador e 
pouca memoria RAM e case é imposible a conexión a Internet. 

4.5 Directrices xerais  

Esta  programación  didáctica  axustase  seguindo  os  principios  de  identidade  seguintes: 
aconfesionalidade,  interacción  co  medio,  pluralismo  e  valores  democráticos  e  coeducación.    Baseándose 
nunha  metodoloxía  activa,  fomentarase  no  alumnado  unha  actitude  curiosa,  crítica  e  investigadora  que, 
mediante  o  TRABALLO  individual  e  colectivo  se  convertirá  na  base  da  súa  formación  e  o  capacite  para 
APRENDER A APRENDER. 

 
O  labor  educativo  e  disciplinario  basearase  no  respecto  mutuo,  na  responsabilidade,  no  diálogo,  na 

reflexión, na colaboración e na solidariedade. Desenvolveremos o espírito crítico, a capacidade de discusión, 
de decisión e a vontade colectiva de transformación da realidade social. 
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5.	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	TECNOLOXÍA	2º	ESO	

5.1  Introdución 

O Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) 
e  que  establece  as  ensinanzas  mínimas  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  como  consecuencia  da 
implantación da Lei orgánica de educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 
Decreto 86/2015, do 25 de  xuño, polo que  se aproba o  currículo da Educación Secundaria Obrigatoria para 
esta  comunidade.  O  presente  documento  refírese  á  programación  do  terceiro  curso  da  ESO  da materia  de 
Tecnoloxías.,. 

 
A formulación curricular desta materia na Educación Secundaria Obrigatoria toma como principal punto 

de referencia os métodos e os procedementos dos que se serviu a humanidade para resolver os problemas e 
satisfacer as necesidades, é dicir, a  tecnoloxía é concibida como o conxunto de actividades e coñecementos 
científicos e técnicos empregados polo ser humano para a construción ou a elaboración de obxectos, sistemas 
ou  contornos,  non  en  van  impulsou o  desenvolvemento de moi  diversos  aspectos  das  distintas  civilizacións 
históricas desde as súas orixes. Por iso se contempla como un proceso que desenvolve habilidades e destrezas 
e métodos que, á súa vez, permiten avanzar desde a identificación e a formulación dun problema técnico ata a 
súa solución construtiva, ademais de facer fincapé nunha planificación que busque a optimización dos recursos 
e  das  solucións.  A  aceleración  vertixinosa  que  se  produciu  no  desenvolvemento  tecnolóxico  nas  últimas 
décadas (vivimos nunha era tecnolóxica) e o aumento do protagonismo das novas tecnoloxías da información 
e  a  comunicación,  que  relegaron  as  tecnoloxías manuais,  condicionan  a  necesidade  formativa  (educación  e 
cultura tecnolóxica) nun campo no que o/a cidadán/a vai ser un axente activo, xa sexa como consumidor/a ou 
como produtor/a de innovacións, en resumo, para mellorar a súa calidade de vida. Ademais debe servir, polo 
seu interese xeral, para superar a tradicional separación entre materias científicas e humanísticas. 

 
A  materia  de  Tecnoloxías  na  ESO  basea  a  súa  aprendizaxe,  en  consecuencia,  naadquisición  de 

coñecementos (segundo os casos, por facilitación ou por descubrimento) e o desenvolvemento de destrezas 
que  permitan  tanto  a  comprensión  dos  obxectos  técnicos  coma  a  intervención  sobre  eles,  ben  sexa 
modificándoos  ou  creándoos,  fomentando  as  aptitudes  innovadoras  na  busca  de  solucións  aos  problemas 
existentes  e  sensibilizando  o  alumnado  no  aproveitamento  dos  recursos  (en  resumo,  un  coñecemento 
integrado,  baseado  metodoloxicamente  na  dialéctica  coñecemento‐acción).  Igualmente,  os/as  alumnos/as 
deben usar as tecnoloxías da  información e a comunicación como ferramentas para  localizar, crear, analizar, 
intercambiar e presentar a información, algo que non é exclusivo desta materia senón propio de todas, tal e 
como se pon de manifesto na aprendizaxe por competencias. 

 
Unha materia coma esta, cun  forte compoñente procedemental e na que os seus contidos se están a 

renovar  permanentemente pouco  ten que  ver  esta materia  coa de hai  uns  anos,  e  non  só polos  diferentes 
contidos, tamén pola metodoloxía‐, debe formularse desde uns parámetros pouco academicistas si se quere 
que sirva para lograr os obxectivos previstos (a utilidade dos coñecementos adquiridos impulsa a motivación 
do/a alumno/a). 

 
A tecnoloxía, pola súa propia natureza e desenvolvemento histórico, constitúe un campo privilexiado de 

integración de saberes (é unha materia eminentemente interdisciplinar), e mantén unha estreita relación con 
outras  materias  do  currículo:  ciencias  da  natureza,  matemáticas,  ciencias  sociais,  etc.  Ademais,  facilita  o 
desenvolvemento dunha serie de habilidades  intelectuais  imprescindibles para o desenvolvemento persoal e 
intelectual  (a  capacidade  de  comunicación,  de  razoamento,  de  organización  e  planificación,  de  traballo  en 
grupo, etc.) , así como a transición desde a vida escolar á vida laboral (e, por suposto, para os/as alumnos/as 
que no  futuro vaian cursar ciclos  formativos de grao medio). Esta é unha materia que no seguinte curso da 
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etapa  (cuarto)  poderá  complementar  os  contidos mediante  outras  dúas  de  carácter  optativo  (Tecnoloxía  e 
Informática). 

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

(aplicación) e busca dar solución, como indicamos anteriormente, aos problemas e ás necesidades individuais 
e colectivas mediante a construción de obxectos e sistemas técnicos que requirirán o emprego combinado de 
diversos  recursos.  Non  se  debe  esquecer  que  a  tecnoloxía  é  un  produto  social,  coas  lóxicas  consecuencias 
económicas,  ambientais,  sociais,  culturais,  etc.,  que  diso  derivan,  o  que  obriga  a  calibrar  os  seus  efectos, 
maiores cada vez. 

 
A formulación dos contidos na lexislación ten a particularidade de organizalos en bloques, aínda que no 

seu tratamento docente non deben ser diferenciados uns doutros. Son os seguintes: 

 
Bloque 1 Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 A partir deste bloque articúlanse os contidos da materia ‐a forma de traballar‐, de modo que estes se 
tratan de forma progresiva, dos máis sinxelos aos máis complexos, bloque ao que o resto proporciona recursos 
para desenvolvelo. 

 
 Bloque 2 Expresión e comunicación técnica 

 Bloque  baseado  na  aprendizaxe  das  técnicas  de  debuxo  e  de  programas  de  deseño  gráfico,  na 
presentación de traballos e proxectos e, por suposto, no uso de ferramentas  informáticas na elaboración da 
documentación do proxecto técnico 

 

Bloque 3 Materiais de uso técnico 

 Bloque no que se  recollen contidos  relacionados coas características, as propiedades e as aplicacións 
dos materiais técnicos máis usados na industria. 

 

Bloque 4 Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control 

Estes  tres  bloques  convértense  nos  fundamentais  para  comprender  os  obxectos  tecnolóxicos  e  para 
deseñar  e  construír  proxectos  técnicos.  (Máquinas e mecanismos)  trabállanse os operadores básicos para  a 
transmisión de movementos e a propia construción de máquinas; e no terceiro (Electricidade e electrónica e 
Control) coñeceranse os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a electrónica y al control. 

 
       . 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Neste    bloque  que  se  basea  no  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  obter 
información e para comunicarse con outros/as. 
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O  ritmo de aprendizaxe dos/as  alumnos/as depende do desenvolvemento  cognitivo de  cada un/unha 
deles/as, do seu contorno social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de ensino as 
diferentes  opcións  de  aprendizaxe,  tanto  de  grupo  coma  individuais:  é  o  que  chamamos  atención  á 
diversidade,  e  que  se  converte  nun  elemento  fundamental  do  proceso  de  ensino‐aprendizaxe.  Estas 
necesidades formativas do alumnado poden ser logradas mediante o uso de diversos materiais curriculares 

5.2 As Competencias Clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

 
● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 

significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 
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A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 
pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecirlo. 
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‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
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competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
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crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
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produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  
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Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 
chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
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Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 
compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  
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Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 
forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
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e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais 

obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas características e 
as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte producidas, todo 
iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da identidade cultural 
como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

5.3  Contribución Da Materia Á Adquisición Das Competencias Clave 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de 
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a 
tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre  os  dispositivos 
tecnolóxicos  e  as  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a  condición  de  inmediata  que  lle  son 
propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educativa.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos 
conxúganse, ademais da  innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que 
son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da 
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tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico‐tecnolóxica sobre a necesidade de construír 
unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.  

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

do  primeiro  ciclo  de  educación  secundaria  obrigatoria.  O  bloque  de  "Proceso  de  resolución  de  problemas 
tecnolóxicos"  trata  o  desenvolvemento  de  habilidades  e métodos  para  identificar  as  necesidades,  formular 
solucións  aos  problemas  técnicos,  e  proxectar  e  construír  os  obxectos  que  os  resolven.  Este  bloque  é 
transversal  con  respecto  á  materia  e  constitúe  o  eixe  principal  do  seu  desenvolvemento.  No  bloque  de 
"Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se 
deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os 
documentos  deben  evolucionar  de  simples  a  complexos,  ao  tempo  que  se  introducen  as  tecnoloxías  da 
información  e  da  comunicación  para  elaborar  proxectos  técnicos.  O  bloque de  "Materiais  de  uso  técnico" 
trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con 
ferramentas  e  máquinas,  e  os  comportamentos  relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  hábitos  de 
seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas"  introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos 
para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén 
se  tratan  os  fenómenos  e  os  dispositivos  asociados  á  electricidade,  a  forma  de  enerxía  máis  utilizada  nas 
máquinas  e  nos  sistemas  de  control.  Finalmente,  o  bloque  de  "Tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación" é necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe 
facilitar  as  aprendizaxes  recollidas  nos  bloques  anteriores.  Nesta  etapa  trátase  de  usar  os  equipamentos 
informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na 
sociedade  actual  é  necesaria  unha  formación  adecuada  no  uso  das  ferramentas  de  procura,  intercambio  e 
publicación de información. 

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

e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e mesmo  con 
diversos temas de actualidade.  

 
A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave : 
 

 
 
 
 
 

CCL 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,  comparando  as  súas 
propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

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

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

 Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,  comparando  as  súas 
propiedades. 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

 Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías,conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

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

 Instala e manexa programas e software básicos 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

 Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

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

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

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

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

 Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,  comparando  as  súas 
propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

 Deseña  circuítos  eléctricos  básicos,  utilizando  software  específico  e  simboloxía  adecuada,  e 
experimenta cos elementos que o configuran. 
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 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

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

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 

CSC 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

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

 
 
 
 
 
 
 

CSIEE 

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

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

 Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
CCEC 

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

 

5.4  Obxectivos Xerais  De Etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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



21 

 

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

5.5 Contidos da materia 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 
sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 
desenvolver  un  conxunto  de  competencias  relacionadas  tanto  co  contexto  profesional  como  coa 
participación cidadá e co desenvolvemento persoal.  

 
 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. 

 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. 

 Planificación  e  construción  de  prototipos  ou  maquetas  mediante  o  uso  responsable  de  materiais, 
ferramentas e técnicas idóneas. 

 Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade na contorna de traballo. 

 Documentación técnica. Normalización. 
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Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

 Esbozos, esbozo, vistas e perspectivas. Acotación e escalas. Normalización. 

 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozo e esbozos. 

 Documentación  técnica  asociada  a  un  produto  tecnolóxico.  Aplicacións  informáticas  de  deseño 
asistido por ordenador e de simulación. 
 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.  

 Propiedades dos materiais técnicos. Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos 
técnicos. Ferramentas do taller.  

 Normas de seguridade e saúde no taller 
 

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

 Estruturas: elementos, tipos e funcións.  

 Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. 

 Mecanismos  de  transmisión  e  transformación  do movemento  en máquinas  e  sistemas.  Relación  de 
transmisión.  

 Simuladores de sistemas mecánicos. 

 Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, funcionamento e simboloxía 
 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

 Elementos dun equipo informático. 

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

 Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun programa informático. 
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5.6 Temporalización 

    

1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

 
 
 

Setembro 
outubro 

 
 
 

18 
  B3.1  Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. 

  B3.2  Propiedades dos materiais 

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

  B3.4  Normas de seguridade e saúde no taller. 

 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2: EXPRESION GRAFICA 

 
 
 

Novembro 

 
 
 

12 
  B2.1  Bosquexos,  esbozos,  vistas  e  perspectivas.  Cotación  e 

escalas. Normalización 

  B2.2  Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos 
e bosquexos. 

  B2.3  Documentación  técnica  asociada  a  un  produto  tecnolóxico. 
Aplicacións  informáticas de deseño asistido por computador 
e de simulación. 

 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B4 

 
BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUCTURAS, 

MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 
 

Decembro 

 
 
9 

  B4.1  Estructuras: elementos, tipos e funcións. 

  B4.2  Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. 

 
(**)  

Materia  non  impartida  no  curso  19/20.  Ver  anexo  "Aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019‐
2020" 
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2ª Avaliación 
 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓNS PROBLEMAS 

TECNOLOXICOS 

 
 
 

Xaneiro 
 

 
 
 
8   B1.1  Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás 

necesidades humanas. 

  B1.2  Deseño  de  prototipos  ou maquetas  para  resolver  problemas 
técnicos 

  B1.3  Deseño  de  prototipos  ou maquetas  para  resolver  problemas 
técnicos 

 

 
(**)  

Materia  non  impartida  no  curso  19/20.  Ver  anexo  "Aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019‐
2020" 

 
3ª Avaliación 

(**)  

Materia  non  impartida  no  curso  19/20.  Ver  anexo  "Aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019‐
2020" 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B4 

 
BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUCTURAS, 

MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 
 

Febreiro 
Marzo 
Abril 

 
 
 

24   B4.3**  Mecanismos de transmisión e  transformación do movemento 
en máquinas e sistemas. Relación de transmisión.  

  B4.4**  Simuladores de sistemas mecánicos. 

  B4.5**  Circuítos  eléctricos:  compoñentes  básicos,  funcionamento  e 
simboloxía 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B5 

 
BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 

 
 
 

Maio 
Xuño 

 
 
 
 
8 

  B5.1**  Elementos dun equipo informático 

  B5.2**  Deseño, elaboración E comunicación de proxectos técnicos cas 
tecnologías da información e  da comunicación 

  B5.3**  Programación  de  aplicacions  informáticas.  Estructura  e 
elementos básicos dun programa informático 
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5.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Temporalización 1ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

  B3.1.  B3.1. 
 

1EB 
T3.1. 

CCL 
CMCCT 

Describe  as 
características 
propias  dos 
materiais  de  uso 
técnico. 

80%  40%  80%        10%  10% 

B3.2  TEB 
3.1.2 

CMCCT 
CAA 

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

80%  40%  80%        10%  10% 

B3.3 
 

B3.2  TEB 
3.2.1 

CMCCT 
CAA  
CSC 

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

  20%  20%          80% 

B3.4  TEB 
3.2.2 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEEc 

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

  20%  20%          80% 

B2.1  B2.1  TEB 
2.1.1 

CMCCT 
CAA 

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

70%  50%  80%        10%  10% 

B2.2  B2.2  TEB 
2.2.1 

CMCCT 
CAA 

Interpreta  esbozos  e 
bosquexos  sinxelos 
como  elementos  de 
información  de 
produtos 

50%  25%  80%        10%  10% 
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tecnolóxicos. 

B2.3  B2.3  TEB 
3.2.1 

CCL 
CMCCT 
CD 

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

10%  25%  20%  80%         

B4.1  B4.1  TEB 
4.1.1 

CCL 
CMCCT 
CD 

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

80%  50%  80%        10%  10% 

B4.2  TEB 
4.1.2 

CMCCT 
CAA 

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

80%  50%  80%        10%  10% 

 
 

Temporalización 2ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

  B1.1  B1.1  TEB 
1.1.1 

CCL 
CMCCT 
CD  CAA  
CSC  
CSIEE 
CCEC 

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

40%  50%      80%    10%  10% 

B1.2 

B1.3  B1.2 
 

TEB 
1.2.1 

CCL 
CMCCT  
CD CAA 

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

40%  10%    10%  80% 10%  10% 

B1.4 
 

TEB 
1.2.2 

CMCCT 
CAA  

Constrúe  un 
prototipo  que  dá 

40%  10%      80%       



27 

 

CSIEE  solución  a  un 
problema  técnico 
sinxelo,  mediante  o 
proceso  de 
resolución  de 
problemas 
tecnolóxicos 

B1.5  TEB 
1.2.3 

CAA 
CSC 
CSIEE 

Traballa  en  equipo 
de  xeito  responsable 
e respectuoso. 

40%             

B4.3  B4.2  TEB 
4.2.1 

CCL 
CMCCT 

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

90%  20%  80%     10%  10% 

TEB 
4.2.2 

CMCCT   Calcula a  relación de 
transmisión  de 
elementos 
mecánicos  como  as 
poleas  e  as 
engrenaxes 

90%  20%  80%     10%  10% 

TEB 
4.2.3 

CCL 
CMCCT  

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

90%  20%  80%        

B4.4  TEB 
4.2.4 

CMCCT 
CD 

Simula  mediante 
software específico e 
mediante  simboloxía 
normalizada 
sistemas mecánicos. 

90%  20%  80%     10%  10% 

B4.5  TEB 
4.2.5 

CMCCT 
CD 

Deseña  e  monta 
sistemas  mecánicos 
que  cumpran  unha 
función 
determinada. 

90%  20%  80%     10%  10% 

B4.6  B4.3  TEB 
4.3.1 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

90%  100% 80%     10%  10% 
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Temporalización 3ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

  B5.1  B5.1  TEB 
5.1.1 

CMCCT 
CD 

Identifica  as  partes 
dun computador. 

80%  20%  20%          80% 

B5.2  B5.2  TEB 
5.2.1 

CMCCT 
CD 

Manexa programas e 
software básicos. 

70%  20%  20%          80% 

TEB 
5.2.2 

CMCCT 
CD 

Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos  e 
dispositivos 
electrónicos 

40%  20%  20%          80% 

TEB 
5.2.3 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

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

60%  20%  20%      80%    

B5.3  B5.3  TEB 
5.3.1 

CMCCT  
CD 
CAA  
CSIEE  
CCEC 

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

40%  20%  20%      100%    

 
 

5.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
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a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

.O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 

 

5.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 

A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

5.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 
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Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 

didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 
Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 

balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
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elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 

.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 

coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 
Para o curso de 3º ESO que é da Lomce e atendendo a “Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que 

se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato”, procederemos a detallar unha serie de indicadores. 

 
Estes  indicadores  por  unha  parte  estarán  agrupados  en  dimensións.  Entendamos  estas  dimensiones 

como facetas que presentan as distintas capacides. Obviamente existen mais dimensións que as detalladas a 
continuación,  e  según as  distintas  escuelas de pensamento estas poden  variar. No noso  caso o punto  focal 
para o seu desenvolvemento foi a resolución de problemas tecnolóxicos na actualidade. 

 
Ademáis  estes  indicadores  están  claramente  ligados  ás  distintas  capacidades,  adquirindo  deste  xeito 

unha virtud integradora entre os conceptos e as competencias. 
 
Estes  indicadores  nos  axudaran  a  avaliar  ó  alumnado  á  vez  que  integran  as  competencias  dentro  da 

programación de aula. Unha vez desenvolvidos e concretados nos distintos niveis nos serviran para definir os 
graos mínimos que debe acadar o alumnado para superar a materia. 

 
Finalmente,  os  indicadores,  serviran  como  ferramenta  para  concretar  os  logros  do  alumnado  e  polo 

tanto para cuantificar numericamente a cualificación do mesmo. 
 
Os indicadores, asociados a súa competencia están detallados na seguinte táboa. 
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Dimensións Indicadores 

Comunicación lingüística (CCL) 

Comprensión oral e escrita 

(1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico e o seu significado. 

(2) Escoitar activamente na aula. 

(3) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

Expresión oral e escrita 

(4) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

(5) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

(6) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso 
tecnolóxico. 

(7) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

(8) Estruturar os contidos. 

(9) Revisar os textos escritos. 

Normas de comunicación 

(10) Intervir de xeito espontáneo da escoita activa con cuestións tecnolóxicas. 

(11) Respectar a orden de intervención. 

(12) Controlar o uso da cortesía. 

Comunicación noutras linguas 

(13) Empregar cando sexa preciso vocabulario doutras linguas para identificar os distintos 
elementos tecnolóxicos. 

(14) Buscar e Ler textos técnicos en outras linguas. 

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

Manexo de elementos 
matemáticos 

(1) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

(2) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas 
tecnolóxicos. 

(3) Realizar correctamente os cálculos. 

(4) Aplicar propiedades e regras nas operacións. 

(5) Resolver ecuacións. 

(6) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

(7) Realizar operacións con funcións. 

(8) Ler  táboas de resultados. 

(9) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

(10) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

(11) Usar múltiplos das unidades. 

(12) Recoñecer os errores de medida. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

(13) Xulgar se os resultados son razoables. 

(14) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

(15) Extraer os datos de los problemas. 

(16) Recoñecer e diferencia variables e constantes. 

(17) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 

(18) Entender as relación entre fórmulas e funcións. 

(19) Recoñecer as variables nunha función e as súas dependencias. 

(20) Comprobar os resultados dos problemas. 
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(21) Presentar os resultados dun xeito claro e ordenado. 

(22) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

(23) Realizar táboas de resultados.* 

(24) Coñecer a interacción entre símbolos. 

(25) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(26) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

(27) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

(28) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

(29) Relacionar cada unidade coa súa magnitude. 

(30) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

(31) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

(32) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(33) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 

(34) Predicir as propiedades dun material. 

(35) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

(36) Identificar os distintos tipos de materiais e os asocia as súas propiedades. 

(37) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 

(38) Analizar os resultados das actividades prácticas. 

Explicación da realidade 
natural 

(39) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar en cada problema 
tecnolóxico. 

(40) Coñecer as leis básicas do universo. 

(41) Coñecer o ámbito de aplicación de cada lei. 

(42)   

(43) Diferenciar as leis derivadas. 

(44) Coñecer as distintas constantes das leis básicas do universo. 

(45) Coñecer as magnitudes implicadas en cada lei. 

(46) Inquirir sobre o funcionamento do universo. 

(47) Recoller datos das distintas leis. 

(48) Coñecer as propiedades da materia. 

(49) Coñecer a estrutura da materia. 

(50) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

(51) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos materiais. 

(52) Coñecer as constantes físicas que determinan as unidades. 

Traballar con sistemas de 
representación 

(53) Ler gráficas.* 

(54) Realizar gráficas.* 

(55) Representar obxectos nas dimensións espaciais en distintos sistemas. 

(56) Empregar escalas. 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos.* 

(58) Ler sistemas e esquemas de representación.* 

Traballar en dimensións 
espacio-temporais 

(59) Traballar na dimensión temporal. 

(60) Manexar a magnitude temporal con soltura. 
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(61) Traballar nas dimensións espacias. 

(62) Manexar as magnitudes espaciais con soltura. 

A ciencia no día a día 

(63) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

(64) Recoñecer códigos empregados na tecnoloxía.* 

(65) Asociar os códigos co que representan. 

(66) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican as distintas leis. 

(67) Identificar as leis que aparecen nas distintas solucións tecnolóxicas. 

(68) Distinguir entre unha lei ideal e a realidade. 

(69) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

(70) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

(71) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

(72) Coñecer como se obteñen e elaboran os distintos materiais.* 

Comprensión do 
coñecemento científico 

(73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

(74) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

(75) Empregar os códigos no contexto axeitado. 

(76) Predicir o código que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(77) Coñecer as unidades de cada magnitude. 

(78) Diferenciar entre unidades e magnitudes. 

(79) Coñecer o método científico. 

(80) Diferenciar opinión de evidencia. 

(81) Relacionar causas con efectos. 

(82) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

(83) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

(84) Inquirir sobre novos materiais. 

Ciencia aplicada 

(85) Comprobar as leis mediante actividades prácticas. 

(86) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

(87) Recoller datos das distintas propiedades. 

(88) Empregar correctamente a calculadora. 

(89) Saber empregar instrumentos de medida.* 

(90) Realizar medidas correctamente. 

(91) Realizar documentos técnicos. 

(92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para cada material.* 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxías da información 
(1) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

(2) Saber o que é unha dirección web. 

Seguridade dixital 

(3) Coñecer os protocolos de seguridade na rede. 

(4) Rexeitar conexións se non se usan protocolos seguros. 

(5) Valorar a seguridade das identidades dixitais. 

Comunicación dixital 

(6) Usar normas de cortesía na rede. 

(7) Enviar información a través da rede. 

(8) Almacenar información na nube. 
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(9) Compartir ficheiros na nube. 

Utilización de ferramentas 
dixitais. Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando recursos dixitais.* 

(11) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(12) Coñecer os programas que serven para realizar unha tarefa e escoller o axeitado.* 

(13) Usar con soltura programas técnicos.* 

(14) Apreciar e usar os programas técnicos que ofrecen os teléfonos “intelixentes”. 

(15) Programar. 

Relacionar o hardware co 
software 

(16) Ser consciente das limitacións dos equipos informáticos. 

(17) Coñecer o funcionamento e partes dun equipo informático. 

(18) Coñecer e valorar os distintos sistemas operativos. 

Aprender a aprender (CAA) 

Uso para mellorar as 
capacidades e coñecementos 
dos demais 

(1) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

(2) Realizar preguntas dos términos que non se entenden. 

(3) Ser capaz de tratar a información tecnolóxica. 

(4) Avaliar a validez das solucións tecnolóxicas propias e alleas. 

Conciencia consecución de 
obxectivos 

(5) Ser consciente das habilidades propias e alleas. 

(6) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

(7) Reforzar na casa os seus coñecementos. 

Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(8) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

(9) Ter curiosidade por como os coñecementos matemáticos axudan a aplicar solucións 
tecnolóxicas. 

(10) Interese por aplicar solucións tecnolóxicas na súa realidade cotiá. 

(11) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

(12) Temporizar a realización de tarefas 

(13) Prever os materiais que necesita para levar a cabo un proxecto ou práctica.* 

(14) Adquirir novas destrezas no uso de ferramentas e máquinas.* 

(15) Mellorar as habilidades propias. 

(16) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

Innovación nos recursos 
educativos 

(17) Incorporar o uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

(18) Aproveitar a oportunidade de reciclaxe informativo que ofrecen as novas tecnoloxías

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Relación cos demais 

(1) Asumir normas de urbanidade e cortesía na aula. 

(2) Respectar as quendas de palabra. 

(3) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

(4) Organizarse cos seus compañeiros. 

(5) Respectar as capacidades e destrezas tecnolóxicas do resto do alumnado. 

Adquisición de valores para a 
vida en sociedade 

(6) Valorar a puntualidade. 

(7) Asumir as normas de seguridade no taller. 

(8) Ser crítico co seu traballo. 

(9) Cumprir as datas de entrega. 

Fomento de valores para a (10) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 
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vida en sociedade (11) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

Recoñecemento da riqueza 
da diversidade 

(12) Escoitar con interese. 

(13) Escoitar e acepta outras solucións tecnolóxicas. 

Conservación do entorno 
natural 

(14) Valorar o entorno. 

(15) Conservar o entorno. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Creatividade 

(1) Propoñer solucións imaxinativas a problemas tecnolóxicos. 

(2) Experimentar cos obxectos tecnolóxicos construtivamente. 

(3) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

(4) Profundar de xeito autónomo en temas tecnolóxicos. 

Capacidade emprendedora 

(5) Traer materiais para prácticas. 

(6) Adquirir os elementos tecnolóxicos precisos. 

(7) Mostrar iniciativa no uso das ferramentas. 

(8) Rematar todos os proxectos que se inician. 

(9) Manter un ritmo constante de traballo. 

(10) Estudar formas de mellorar o rendemento. 

(11) Autosuperarse nos logros prácticos. 

(12) Autosuperarse nos logras académicos. 

Autonomía persoal 

(13) Valorar os seus logros. 

(14) Anticipar problemas. 

(15) Traballar individualmente. 

Liderado 
(16) Colaborar nun grupo. 

(17) Saber delegar. 

5.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 
B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para 
a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa comercialización.  

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

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun 
plan de traballo utilizando os recursos materiais e 
organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto polo ambiente.   

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

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

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

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

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 
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♣ B2.1. Representar obxectos mediante vistas e 
perspectivas 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. 

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 

B2.3. Explicar mediante documentación técnica as 
fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.  

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

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados 
na construción de obxectos tecnolóxicos.  

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

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

B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais 
asociando a documentación técnica ao proceso de 
produción dun obxecto, respectando as súas 
características e empregando técnicas e ferramentas 
adecuadas, con especial atención ás normas de 
seguridade e saúde.  

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

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

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

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están 
sometidas as estruturas, experimentando en 
prototipos.  

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

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

B4.2. Identificar operadores mecá- nicos de 
transformación e transmisión de movementos en 
máquinas e sistemas e empregalos para dese- ñar e 
montar sistemas mecánicos.  

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

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

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

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

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran 
unha función determinada. 
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B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con 
simboloxía adecuada e montalos con operadores 
elementais.  

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

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

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

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

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 

B5.2. Utilizar un equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos técnicos sinxelos.  

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos 

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

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 contorno de programación gráfico. 

 

5.9 Criterios de cualificación e promoción 

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os 
seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións: 

 

Actividades de avaliación Notas Peso relativo Valor numérico do apartado 
Probas escitas (controis): 
Proba nº 1 
Proba nº 2 

 
60% 

 

Traballos en grupo: 
Traballos de prácticas 
Traballo do Proxecto 

 
40% 

 

Predisposición cara ó traballo. 
Interese polo traballo 
Cumprimento das normas 

Non cumplir estes conceptos implicará a acumulación de notas negativas que se 
restarán á nota e que poden levar ao suspenso 

 

 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN 
 

En todo caso, este tipo de esquema variará dependendo da unidade ou unidades traballadas e tamén do 
grupo. Os tantos por cento de peso que se lle outorga a cada actividade de avaliación son só orientativos, para 
facilitar a asignación dunha nota numérica ó alumno ou alumna. 
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Tomando como marco de referencia os criterios xerais de avaliación impostos por  lei para cada curso, 
consideraranse como contidos mínimos os criterios de avaliación específicos establecidos para cada unidade 
didáctica a desenrolar, os cales extráense dos criterios xerais. 

Os criterios básicos que rexerán a avaliación para cada alumno ou alumna serán os seguintes: 

‐ A aplicación e materialización dos criterios de avaliación para cada unidade didáctica farase mediante 
os distintos tipos de actividades expostas na presente programación. 

‐ Aquel alumno ou alumna que supere unha nota media ponderada das actividades superior ou igual a 5 
 terá a avaliación aprobada. 

‐ No  caso de que nalgunha avaliación no exista parte práctica,  a nota da avaliación  será a media das 
notas  dos  exames  realizados  durante  a  avaliación,  redondea  hacia  arriba  ou  hacia  abaixo  en  función  do 
comportamento, actitude e traballo na clase 

‐Se na avaliación hai parte práctica, para ter dereito á realización da devandita media ponderada(60% 
teoría e 40% taller), esixirase que nas probas escritas teña unha nota superior a 4 puntos; en caso contrario a 
nota da avaliación será suspenso e corresponderá coa nota media dos exames. 

‐ O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición 
de participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

‐Para poder aprobar a asignatura é obrigatoria entregar dentro de prazo as memorias dos proxectos ou 
calquer outro traballo proposto. Non se avaliarán os traballos entregados fora de prazo. 

‐Ase mesmo para poder aprobar a asignatura deberá ter a libreta de clase completa.  

‐En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

‐Para  aqueles  alumnos  que  non  superen  a  nota  numérica  de  5  puntos,  establécense  os  seguintes 
criterios de recuperación: 

 ‐No  mes  de  Xuño  realizaráse  un  exame  final  de  recuperación  para  aqueles  alumnos  teñan  algunha 
avaliación pendente coas seguintes características: para aqueles alumnos e alumnas que teñan dúas ou tres 
avaliacións  suspensas   será  un  exame  final  con  contidos  de  toda  a  signatura  incluidos  os  da  avaliación 
aprobada;  para  aqueles  alumnos  e  alumnas  con  unha  avaliación  suspensa  só  terán  que  examinarse  desa 
avaliación.  Aprobarán   en  Xuño  se  a  nota  desta  proba  e  igual  ou  superior  a  5,  en  caso  contrario  deberán 
recuperar toda a asignatura na avaliación extraordinaria de Setembro. 

5.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 
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BLOQUE I: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 
UNIDADE 1 

O PROCESO TECNOLÓXICO 

 
 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_ Qué é a tecnoloxía 
_ ¿Qué factores interveñen no  proceso tecnolóxico? 
_ A aula taller 
_Fases do proxecto tecnolóxico 
_Materiais de uso técnico _A influencia da tecnoloxía na sociedade 
_Tecnoloxía e médio ambiente 
_ Normas de hixiene e seguridade na aula taller. 
_ A memoria dun proxecto. 

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO 
UNIDADE 2 

 A MADEIRA E OS SEUS DERIVADOS 

 
 

CONTIDOS 

 

_A madeira 
_Clasificación da madeira 
_Derivados da madeira 
_Propiedades da madeira 
_ütiles, ferrramentas e máquinas ferramentas 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA 
UNIDADE 3 

EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOXÍA 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_Materias de debuxo:lápiz e papel 
_Bocetos, esbozos e planos 
_Ferramentas de debuxo: medida e trazado 
_Escalas 
_Normalización 
_Acotación 
_Sistema Diédrico 
 

BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS:ESTRUCTURAS, MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
UNIDADE 4 

ESTRUCTURAS 

 
 

CONTIDOS 

 

_Estructuras 
_Forzas e cargas 
_Estructuras artificiais 
_Condicións das estructuras 
_Elementos estructurais 
 

UNIDADE 5 
MECANISMOS 

 
 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_¿Qué son os mecanismos? 
_Os mecanismos 
_Transmisión lineal 
_Transmisión de xiro 
_Transformaciób do movemento 
_Mecanismo de absorción de enerxía 
_Acoplamento e soportes 
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_Coxinetes e rodamentos 
_Roda libre 
 

UNIDADE 6 
ELECTRICIDADE 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_A carga eléctrica 
_A corrente eléctrica 
_O circuito eléctrico 
_Representación e simboloxía 
_Efectos da corrente eléctrica 
_Magnitudes eléctricas básicas e instrumentos de medida 
_Lei de Ohm 
_Uso racional da electricidade 
 

BLOQUE 5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
UNIDADE 7 

HARDWARE E SOFTWARE 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_O lenguaxe dos ordenadores 
_O hardware 
_Software e sistema operativo 
_Sistema operativo Windows 
_Sistema operativo Linux 
_Sistema operativos móviles 
_Aplicaciones informáticas 
 

UNIDADE 8 
PROGRAMACION 

 
CONTIDOS 

 

_Programación de aplicación con Scratch 
_Programación de aplicaciones para dispositivos móviles con App Inventor 
 

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO 
UNIDADE 9 

MATERIAIS METÁLICOS 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_Os metáis 
_Metais ferrosos 
_Metais no ferrosos 
_Técnicas de conformación 
_ Técnicas de manipulación 
_Acabadados 
_Unións 
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6.	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	TECNOLOXÍAS	3º	ESO	

6.1. Introdución 

 

O Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) 
e  que  establece  as  ensinanzas  mínimas  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  como  consecuencia  da 
implantación da Lei orgánica de educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria para 
esta  comunidade. O presente documento  refírese  á programación do  terceiro  curso da ESO da materia de 
Tecnoloxías.,. 

A formulación curricular desta materia na Educación Secundaria Obrigatoria toma como principal punto 
de referencia os métodos e os procedementos dos que se serviu a humanidade para resolver os problemas e 
satisfacer as necesidades, é dicir, a  tecnoloxía é concibida como o conxunto de actividades e coñecementos 
científicos e técnicos empregados polo ser humano para a construción ou a elaboración de obxectos, sistemas 
ou  contornos,  non  en  van  impulsou o  desenvolvemento de moi  diversos  aspectos  das  distintas  civilizacións 
históricas desde as súas orixes. Por iso se contempla como un proceso que desenvolve habilidades e destrezas 
e métodos que, á súa vez, permiten avanzar desde a identificación e a formulación dun problema técnico ata a 
súa solución construtiva, ademais de facer fincapé nunha planificación que busque a optimización dos recursos 
e  das  solucións.  A  aceleración  vertixinosa  que  se  produciu  no  desenvolvemento  tecnolóxico  nas  últimas 
décadas (vivimos nunha era tecnolóxica) e o aumento do protagonismo das novas tecnoloxías da información 
e  a  comunicación,  que  relegaron  as  tecnoloxías manuais,  condicionan  a  necesidade  formativa  (educación  e 
cultura tecnolóxica) nun campo no que o/a cidadán/a vai ser un axente activo, xa sexa como consumidor/a ou 
como produtor/a de innovacións, en resumo, para mellorar a súa calidade de vida. Ademais debe servir, polo 
seu interese xeral, para superar a tradicional separación entre materias científicas e humanísticas. 

A  materia  de  Tecnoloxías  na  ESO  basea  a  súa  aprendizaxe,  en  consecuencia,  na  adquisición  de 
coñecementos (segundo os casos, por facilitación ou por descubrimento) e o desenvolvemento de destrezas 
que  permitan  tanto  a  comprensión  dos  obxectos  técnicos  coma  a  intervención  sobre  eles,  ben  sexa 
modificándoos  ou  creándoos,  fomentando  as  aptitudes  innovadoras  na  busca  de  solucións  aos  problemas 
existentes  e  sensibilizando  o  alumnado  no  aproveitamento  dos  recursos  (en  resumo,  un  coñecemento 
integrado,  baseado  metodoloxicamente  na  dialéctica  coñecemento‐acción).  Igualmente,  os/as  alumnos/as 
deben usar as tecnoloxías da  información e a comunicación como ferramentas para  localizar, crear, analizar, 
intercambiar e presentar a información, algo que non é exclusivo desta materia senón propio de todas, tal e 
como se pon de manifesto na aprendizaxe por competencias. 

Unha materia coma esta, cun  forte compoñente procedemental e na que os seus contidos se están a 
renovar  permanentemente pouco  ten que  ver  esta materia  coa de hai  uns  anos,  e  non  só polos  diferentes 
contidos, tamén pola metodoloxía‐, debe formularse desde uns parámetros pouco academicistas si se quere 
que sirva para lograr os obxectivos previstos (a utilidade dos coñecementos adquiridos impulsa a motivación 
do/a alumno/a). 

A tecnoloxía, pola súa propia natureza e desenvolvemento histórico, constitúe un campo privilexiado de 
integración de saberes (é unha materia eminentemente interdisciplinar), e mantén unha estreita relación con 
outras  materias  do  currículo:  ciencias  da  natureza,  matemáticas,  ciencias  sociais,  etc.  Ademais,  facilita  o 
desenvolvemento dunha serie de habilidades  intelectuais  imprescindibles para o desenvolvemento persoal e 
intelectual  (a  capacidade  de  comunicación,  de  razoamento,  de  organización  e  planificación,  de  traballo  en 
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grupo, etc.) , así como a transición desde a vida escolar á vida laboral (e, por suposto, para os/as alumnos/as 
que no  futuro vaian cursar ciclos  formativos de grao medio). Esta é unha materia que no seguinte curso da 
etapa  (cuarto)  poderá  complementar  os  contidos mediante  outras  dúas  de  carácter  optativo  (Tecnoloxía  e 
Informática). 

A  tecnoloxía  xorde,  así,  como  resultado  da  interacción  entre  ciencia  (coñecemento)  e  técnica 
(aplicación) e busca dar solución, como indicamos anteriormente, aos problemas e ás necesidades individuais 
e colectivas mediante a construción de obxectos e sistemas técnicos que requirirán o emprego combinado de 
diversos  recursos.  Non  se  debe  esquecer  que  a  tecnoloxía  é  un  produto  social,  coas  lóxicas  consecuencias 
económicas,  ambientais,  sociais,  culturais,  etc.,  que  diso  derivan,  o  que  obriga  a  calibrar  os  seus  efectos, 
maiores cada vez. 

A formulación dos contidos na lexislación ten a particularidade de organizalos en bloques, aínda que no 
seu tratamento docente non deben ser diferenciados uns doutros. Son os seguintes: 

Bloque 1 Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 A partir deste bloque articúlanse os contidos da materia ‐a forma de traballar‐, de modo que estes se 
tratan de forma progresiva, dos máis sinxelos aos máis complexos, bloque ao que o resto proporciona recursos 
para desenvolvelo. 

Bloque 2 Expresión e comunicación técnica 

 Bloque  baseado  na  aprendizaxe  das  técnicas  de  debuxo  e  de  programas  de  deseño  gráfico,  na 
presentación de traballos e proxectos e, por suposto, no uso de ferramentas  informáticas na elaboración da 
documentación do proxecto técnico 

Bloque 3 Materiais de uso técnico 

 Bloque no que se  recollen contidos  relacionados coas características, as propiedades e as aplicacións 
dos materiais técnicos máis usados na industria. 

 Bloque 4 Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control 

Estes  tres  bloques  convértense  nos  fundamentais  para  comprender  os  obxectos  tecnolóxicos  e  para 
deseñar  e  construír  proxectos  técnicos.  (Máquinas e mecanismos)  trabállanse os operadores básicos para  a 
transmisión de movementos e a propia construción de máquinas; e no terceiro (Electricidade e electrónica e 
Control) coñeceranse os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a electrónicay al control. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Neste    bloque  que  se  basea  no  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  obter 
información e para comunicarse con outros/as. 
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O  ritmo de aprendizaxe dos/as  alumnos/as depende do desenvolvemento  cognitivo de  cada un/unha 
deles/as, do seu contorno social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de ensino as 
diferentes  opcións  de  aprendizaxe,  tanto  de  grupo  coma  individuais:  é  o  que  chamamos  atención  á 
diversidade,  e  que  se  converte  nun  elemento  fundamental  do  proceso  de  ensino‐aprendizaxe.  Estas 
necesidades formativas do alumnado poden ser logradas mediante o uso de diversos materiais curriculares 

6.2 As Competencias Clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

 
● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 

significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 
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A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 
pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecirlo. 
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‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
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competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
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crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
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produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  
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Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 
chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
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Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 
compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  
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Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 
forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
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e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais 

obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas características e 
as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte producidas, todo 
iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da identidade cultural 
como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

6.3  Contribución Da Materia Á Adquisición Das Competencias Clave 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de 
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a 
tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre  os  dispositivos 
tecnolóxicos  e  as  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a  condición  de  inmediata  que  lle  son 
propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educativa.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos 
conxúganse, ademais da  innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que 
son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da 
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tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico‐tecnolóxica sobre a necesidade de construír 
unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.  

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

do  primeiro  ciclo  de  educación  secundaria  obrigatoria.  O  bloque  de  "Proceso  de  resolución  de  problemas 
tecnolóxicos"  trata  o  desenvolvemento  de  habilidades  e métodos  para  identificar  as  necesidades,  formular 
solucións  aos  problemas  técnicos,  e  proxectar  e  construír  os  obxectos  que  os  resolven.  Este  bloque  é 
transversal  con  respecto  á  materia  e  constitúe  o  eixe  principal  do  seu  desenvolvemento.  No  bloque  de 
"Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se 
deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os 
documentos  deben  evolucionar  de  simples  a  complexos,  ao  tempo  que  se  introducen  as  tecnoloxías  da 
información  e  da  comunicación  para  elaborar  proxectos  técnicos.  O  bloque de  "Materiais  de  uso  técnico" 
trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con 
ferramentas  e  máquinas,  e  os  comportamentos  relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  hábitos  de 
seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas"  introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos 
para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén 
se  tratan  os  fenómenos  e  os  dispositivos  asociados  á  electricidade,  a  forma  de  enerxía  máis  utilizada  nas 
máquinas  e  nos  sistemas  de  control.  Finalmente,  o  bloque  de  "Tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación" é necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe 
facilitar  as  aprendizaxes  recollidas  nos  bloques  anteriores.  Nesta  etapa  trátase  de  usar  os  equipamentos 
informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na 
sociedade  actual  é  necesaria  unha  formación  adecuada  no  uso  das  ferramentas  de  procura,  intercambio  e 
publicación de información. 

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

e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e mesmo  con 
diversos temas de actualidade.  

 
A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave : 
 

 
 
 
 
 

CCL 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

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

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades. 
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CMCCT 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías,conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

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

 Instala e manexa programas e software básicos 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

 Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

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

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

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

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 
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 Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco. 

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 

CSC 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

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

 
 
 
 
 
 
 

CSIEE 

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

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
CCEC 

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

 

 

 

6.4  Obxectivos Xerais  De Etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os  comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.  
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e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente 
as da información e a comunicación.  

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

6.5 Contidos da materia 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 
sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 
desenvolver  un  conxunto  de  competencias  relacionadas  tanto  co  contexto  profesional  como  coa 
participación cidadá e co desenvolvemento persoal.  

 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas.  

 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. 

 Planificación  e  construción  de  prototipos  ou  maquetas  mediante  o  uso  responsable  de  materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas.  

 Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no ámbito de traballo.  

 Documentación técnica. Normalización. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 
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Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

 Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

 Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño gráfico 
por computador ou de simulación. 
 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

 Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.  

 Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación. 
 

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

 Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule. 

 Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm.  

 Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. 

 Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electró nicos básicos. 

 Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación. 
 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

 Elementos dun equipamento informático 

 Ferramentas  e  aplicacións  básicas  para  a  procura,  a  descarga,  o  intercambio  e  a  publicación  de 
información.   

 Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información. 

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

 

6.6 Temporalización 

      

1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

 
Setembro 
Outubro 
Novembro 

 
 

18   B3.1  Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. 

B3.2  Propiedades  dos  materiais  técnicos:  técnicas  de 
identificación. 
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2ª Avaliación 
 
 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2: EXPRESION GRAFICA 

 
 
 

Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 

 
 
 

10 
  B2.1  Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e 

bosquexos. 

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

 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B4 

 
BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUCTURAS, 

MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 
 
 
 

Decembro 
Xaneiro 

 
 
 
 
 
6 

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

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

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

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

 
(**)  

Materia  non  impartida  no  curso  19/20.  Ver  anexo  "Aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019‐
2020" 
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3ª Avaliación 
 
 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓNS PROBLEMAS 

TECNOLOXICOS 

 
 
 
 
 
 

Maio 
Xuño 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

  B1.1  Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás 
necesidades humanas. 

  B1.2  Deseño  de  prototipos  ou maquetas  para  resolver  problemas 
técnicos 

  B1.3  Planificación  e  construción  de  prototipos  ou  maquetas 
mediante  o  uso  responsable  de  materiais,  ferramentas  e 
técnicas axeitadas. 

  B1.4  Traballo  en  equipo.  Distribución  de  tarefas  e 
responsabilidades. Seguridade no ámbito de traballo. 

  B1.5  Documentación  técnica.  Normalización.  Utilización  das 
tecnoloxías da información e da comunicación 

 

 
 (**)  

Materia  non  impartida  no  curso  19/20.  Ver  anexo  "Aprendizaxes  non  adquiridas  no  curso  2019‐
2020" 

  

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B5 

 
BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 
 

 
 
 

Maio 
Xuño 

 
 
 
 
4   B5.1**  Elementos dun equipamento informático 

Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, a descarga, 
o intercambio e a publicación de información.   

  B5.2**  Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de 
información. 

  B5.3**  Deseño,  elaboración  e  comunicación  de  proxectos  técnicos 
coas tecnoloxías da información e da comunicación. 
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6.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 
 
 

Temporalización 1ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
3 
4 
5 

B3.1.  B3.1. 
 

TEB 
3.1.1 

CCL  
CMCCT 
CAA 

Describe  as 
características 
propias  dos 
materiais  de  uso 
técnico, comparando 
as súas propiedades 

100% 70%  80%        10%  10% 

B3.2  B3.2  TEB 
3.1.2 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Explica as técnicas de 
identificación  das 
propiedades 
mecánicas  dos 
materiais  de  uso 
técnico 

50%  30%  80%        10%  10% 

 

Temporalización 2ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B4.1.  B4.1.  TEB4
.1.1 

CCL 
CMCCT 

Explica  os  principais 
efectos  da  corrente 
eléctrica  e  a  súa 
conversión 

50%  10%  80%     10%  10% 

B4.2 
B4.3 
 

B4.2 
 

TEB4
.2.1 

CMCCT 
CAA 

Utiliza  os 
instrumentos  de 
medida para coñecer 
as  magnitudes 
eléctricas  de 
circuítos  básicos
   

50%  15%    80%    10%  10% 

TEB4
.2.2 

CMCCT  
 

Calcula  as 
magnitudes 
eléctricas  básicas  en 
circuítos  eléctricos 

100% 25%  80%       10% 
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6 
7 
8 

sinxelos. 

B4.4  B4.3  TEB4
.3.1 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Deseña  e  monta 
circuítos  eléctricos  e 
electrónicos  básicos 
empregando 
lámpadas, 
zumbadores,  díodos 
LED,  transistores, 
motores,  baterías, 
conectores, 
condensadores  e 
resistencias. 

80%  25%  40% 40%      10% 

TEB4
.3.2 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CD 

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

20%  15%    80%    10%  10% 

B5.4  B4.4  TEB4
.4.1 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE  

Elabora un programa 
informático  que 
xestione  o 
funcionamento  dun 
sistema de control. 

20%  15%    80%    10%  10% 

 

Temporalización 3ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

B1.1 

 

B1.1 

 

TEB 
1.1.1 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

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

50%  20%    80%    20%    

B1.2 

 

B1.2  TEB 
1.2.1 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

Elabora  a 
documentación 
necesaria  para  a 
planificación  da 
construción  do 

100% 30%        100%    
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prototipo 

B1.4    TEB 
1.2.2 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

50%  30%      90%      10% 

B1.5    TEB 
1.2.3 

CAA 
CSC 
CSIEE 

Traballa  en  equipo 
de  xeito  responsable 
e respectuoso. 

100% 20%            100%

 
 
 
 
 
 
9 
10 

B5.1 

 

B5.1 

 

TEB 
5.1.1 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Identifica  as  partes 
dun  computador  e  é 
capaz de  substituír  e 
montar pezas clave 

80%  40%    80%    20%     

B5.2  B5.2  TEB 
5.2.1 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Manexa  espazos 
web,  plataformas  e 
outros  sistemas  de 
intercambio  de 
información 

50%  10%    80%      20% 

B5.3.    TEB 
5.2.2 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 

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

20%  10%    80%      20% 

B5.4  B5.3  TEB 
5.3.1 

CMCCT 
CD 
CAA 

Instala  e  manexa 
programas  e 
software básicos. 

100% 20%    80%      20% 

TEB 
5.3.2 

CMCCT 
CD 
CAA 

Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos  e 
dispositivos 
electrónicos 

80%  10%          100%

TEB 
5.3.3 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
SIEE 

Elabora,  presenta  e 
difunde  proxectos 
técnicos  con 
equipamentos 
informáticos. 

50%  10%    90%      10% 

 

6.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 
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  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 
que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

.O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 

 

6.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 

A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

6.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 
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¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 

didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 
Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 

balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 
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.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 
aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 

.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 

coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 
Para o curso de 3º ESO que é da Lomce e atendendo a “Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que 

se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato”, procederemos a detallar unha serie de indicadores. 

 
Estes  indicadores  por  unha  parte  estarán  agrupados  en  dimensións.  Entendamos  estas  dimensiones 

como facetas que presentan as distintas capacides. Obviamente existen mais dimensións que as detalladas a 
continuación,  e  según as  distintas  escuelas de pensamento estas poden  variar. No noso  caso o punto  focal 
para o seu desenvolvemento foi a resolución de problemas tecnolóxicos na actualidade. 

 
Ademáis  estes  indicadores  están  claramente  ligados  ás  distintas  capacidades,  adquirindo  deste  xeito 

unha virtud integradora entre os conceptos e as competencias. 
 
Estes  indicadores  nos  axudaran  a  avaliar  ó  alumnado  á  vez  que  integran  as  competencias  dentro  da 

programación de aula. Unha vez desenvolvidos e concretados nos distintos niveis nos serviran para definir os 
graos mínimos que debe acadar o alumnado para superar a materia. 

 
Finalmente,  os  indicadores,  serviran  como  ferramenta  para  concretar  os  logros  do  alumnado  e  polo 

tanto para cuantificar numericamente a cualificación do mesmo. 
 
Os indicadores, asociados a súa competencia están detallados na seguinte táboa. 
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Dimensións Indicadores 

Comunicación lingüística (CCL) 

Comprensión oral e escrita 

(15) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico e o seu significado. 

(16) Escoitar activamente na aula. 

(17) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

Expresión oral e escrita 

(18) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

(19) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

(20) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso 
tecnolóxico. 

(21) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

(22) Estruturar os contidos. 

(23) Revisar os textos escritos. 

Normas de comunicación 

(24) Intervir de xeito espontáneo da escoita activa con cuestións tecnolóxicas. 

(25) Respectar a orden de intervención. 

(26) Controlar o uso da cortesía. 

Comunicación noutras linguas 

(27) Empregar cando sexa preciso vocabulario doutras linguas para identificar os distintos 
elementos tecnolóxicos. 

(28) Buscar e Ler textos técnicos en outras linguas. 

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

Manexo de elementos 
matemáticos 

(93) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

(94) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas 
tecnolóxicos. 

(95) Realizar correctamente os cálculos. 

(96) Aplicar propiedades e regras nas operacións. 

(97) Resolver ecuacións. 

(98) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

(99) Realizar operacións con funcións. 

(100) Ler  táboas de resultados. 

(101) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

(102) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

(103) Usar múltiplos das unidades. 

(104) Recoñecer os errores de medida. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

(105) Xulgar se os resultados son razoables. 

(106) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

(107) Extraer os datos de los problemas. 

(108) Recoñecer e diferencia variables e constantes. 

(109) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 

(110) Entender as relación entre fórmulas e funcións. 

(111) Recoñecer as variables nunha función e as súas dependencias. 

(112) Comprobar os resultados dos problemas. 
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(113) Presentar os resultados dun xeito claro e ordenado. 

(114) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

(115) Realizar táboas de resultados.* 

(116) Coñecer a interacción entre símbolos. 

(117) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(118) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

(119) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

(120) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

(121) Relacionar cada unidade coa súa magnitude. 

(122) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

(123) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

(124) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(125) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 

(126) Predicir as propiedades dun material. 

(127) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

(128) Identificar os distintos tipos de materiais e os asocia as súas propiedades. 

(129) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 

(130) Analizar os resultados das actividades prácticas. 

Explicación da realidade 
natural 

(131) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar en cada problema 
tecnolóxico. 

(132) Coñecer as leis básicas do universo. 

(133) Coñecer o ámbito de aplicación de cada lei. 

(134)   

(135) Diferenciar as leis derivadas. 

(136) Coñecer as distintas constantes das leis básicas do universo. 

(137) Coñecer as magnitudes implicadas en cada lei. 

(138) Inquirir sobre o funcionamento do universo. 

(139) Recoller datos das distintas leis. 

(140) Coñecer as propiedades da materia. 

(141) Coñecer a estrutura da materia. 

(142) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

(143) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos 
materiais. 

(144) Coñecer as constantes físicas que determinan as unidades. 

Traballar con sistemas de 
representación 

(145) Ler gráficas.* 

(146) Realizar gráficas.* 

(147) Representar obxectos nas dimensións espaciais en distintos sistemas. 

(148) Empregar escalas. 

(149) Recoñecer símbolos tecnolóxicos.* 

(150) Ler sistemas e esquemas de representación.* 

Traballar en dimensións (151) Traballar na dimensión temporal. 
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espacio-temporais (152) Manexar a magnitude temporal con soltura. 

(153) Traballar nas dimensións espacias. 

(154) Manexar as magnitudes espaciais con soltura. 

A ciencia no día a día 

(155) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

(156) Recoñecer códigos empregados na tecnoloxía.* 

(157) Asociar os códigos co que representan. 

(158) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican as distintas leis. 

(159) Identificar as leis que aparecen nas distintas solucións tecnolóxicas. 

(160) Distinguir entre unha lei ideal e a realidade. 

(161) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

(162) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

(163) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

(164) Coñecer como se obteñen e elaboran os distintos materiais.* 

Comprensión do 
coñecemento científico 

(165) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

(166) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

(167) Empregar os códigos no contexto axeitado. 

(168) Predicir o código que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(169) Coñecer as unidades de cada magnitude. 

(170) Diferenciar entre unidades e magnitudes. 

(171) Coñecer o método científico. 

(172) Diferenciar opinión de evidencia. 

(173) Relacionar causas con efectos. 

(174) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

(175) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

(176) Inquirir sobre novos materiais. 

Ciencia aplicada 

(177) Comprobar as leis mediante actividades prácticas. 

(178) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

(179) Recoller datos das distintas propiedades. 

(180) Empregar correctamente a calculadora. 

(181) Saber empregar instrumentos de medida.* 

(182) Realizar medidas correctamente. 

(183) Realizar documentos técnicos. 

(184) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para cada material.* 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxías da información 
(19) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

(20) Saber o que é unha dirección web. 

Seguridade dixital 

(21) Coñecer os protocolos de seguridade na rede. 

(22) Rexeitar conexións se non se usan protocolos seguros. 

(23) Valorar a seguridade das identidades dixitais. 

Comunicación dixital 
(24) Usar normas de cortesía na rede. 

(25) Enviar información a través da rede. 
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(26) Almacenar información na nube. 

(27) Compartir ficheiros na nube. 

Utilización de ferramentas 
dixitais. Creación de contidos 

(28) Crear contidos usando recursos dixitais.* 

(29) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(30) Coñecer os programas que serven para realizar unha tarefa e escoller o axeitado.* 

(31) Usar con soltura programas técnicos.* 

(32) Apreciar e usar os programas técnicos que ofrecen os teléfonos “intelixentes”. 

(33) Programar. 

Relacionar o hardware co 
software 

(34) Ser consciente das limitacións dos equipos informáticos. 

(35) Coñecer o funcionamento e partes dun equipo informático. 

(36) Coñecer e valorar os distintos sistemas operativos. 

Aprender a aprender (CAA) 

Uso para mellorar as 
capacidades e coñecementos 
dos demais 

(19) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

(20) Realizar preguntas dos términos que non se entenden. 

(21) Ser capaz de tratar a información tecnolóxica. 

(22) Avaliar a validez das solucións tecnolóxicas propias e alleas. 

Conciencia consecución de 
obxectivos 

(23) Ser consciente das habilidades propias e alleas. 

(24) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

(25) Reforzar na casa os seus coñecementos. 

Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(26) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

(27) Ter curiosidade por como os coñecementos matemáticos axudan a aplicar solucións 
tecnolóxicas. 

(28) Interese por aplicar solucións tecnolóxicas na súa realidade cotiá. 

(29) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

(30) Temporizar a realización de tarefas 

(31) Prever os materiais que necesita para levar a cabo un proxecto ou práctica.* 

(32) Adquirir novas destrezas no uso de ferramentas e máquinas.* 

(33) Mellorar as habilidades propias. 

(34) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

Innovación nos recursos 
educativos 

(35) Incorporar o uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

(36) Aproveitar a oportunidade de reciclaxe informativo que ofrecen as novas tecnoloxías

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Relación cos demais 

(16) Asumir normas de urbanidade e cortesía na aula. 

(17) Respectar as quendas de palabra. 

(18) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

(19) Organizarse cos seus compañeiros. 

(20) Respectar as capacidades e destrezas tecnolóxicas do resto do alumnado. 

Adquisición de valores para a 
vida en sociedade 

(21) Valorar a puntualidade. 

(22) Asumir as normas de seguridade no taller. 

(23) Ser crítico co seu traballo. 

(24) Cumprir as datas de entrega. 
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Fomento de valores para a 
vida en sociedade 

(25) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 

(26) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

Recoñecemento da riqueza 
da diversidade 

(27) Escoitar con interese. 

(28) Escoitar e acepta outras solucións tecnolóxicas. 

Conservación do entorno 
natural 

(29) Valorar o entorno. 

(30) Conservar o entorno. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Creatividade 

(18) Propoñer solucións imaxinativas a problemas tecnolóxicos. 

(19) Experimentar cos obxectos tecnolóxicos construtivamente. 

(20) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

(21) Profundar de xeito autónomo en temas tecnolóxicos. 

Capacidade emprendedora 

(22) Traer materiais para prácticas. 

(23) Adquirir os elementos tecnolóxicos precisos. 

(24) Mostrar iniciativa no uso das ferramentas. 

(25) Rematar todos os proxectos que se inician. 

(26) Manter un ritmo constante de traballo. 

(27) Estudar formas de mellorar o rendemento. 

(28) Autosuperarse nos logros prácticos. 

(29) Autosuperarse nos logras académicos. 

Autonomía persoal 

(30) Valorar os seus logros. 

(31) Anticipar problemas. 

(32) Traballar individualmente. 

Liderado 
(33) Colaborar nun grupo. 

(34) Saber delegar. 

6.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 
B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para 
a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa comercialización, investigar a súa 
influencia na sociedade e propor 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 sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas 
tecnolóxicos 

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun 
plan de traballo utilizando os recursos materiais e 
organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto polo ambiente, e valorando as condicións do 
contorno de traballo. 

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

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

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

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 
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B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos. 

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as 
fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización. 

TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo 
empregando software específico de apoio. 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

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 características propias dos materiais de 
uso técnico, comparando as súas propiedades 

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

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

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

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

  TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 

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

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e 
resistencias. 

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

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

TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o 
funcionamento dun sistema de control. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

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 clave. 

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio 
de información. 

TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas 
de intercambio de información. 

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

B5.3. Utilizar un equipamento informático para 
elaborar e comunicar proxectos técnicos. 

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

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 



73 

 

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

 

6.9 Criterios de cualificación e promoción 

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os 
seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións: 

 

Actividades de avaliación Notas Peso relativo Valor numérico do apartado 
Probas escitas (controis): 
Proba nº 1 
Proba nº 2 

 
60% 

 

Traballos en grupo: 
Traballos de prácticas 
Traballo do Proxecto 

 
40% 

 

Predisposición cara ó traballo. 
Interese polo traballo 
Cumprimento das normas 

Non cumplir estes conceptos implicará a acumulación de notas negativas que se 
restarán á nota e que poden levar ao suspenso 

 

 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN 
 

En todo caso, este tipo de esquema variará dependendo da unidade ou unidades traballadas e tamén do 
grupo. Os tantos por cento de peso que se lle outorga a cada actividade de avaliación son só orientativos, para 
facilitar a asignación dunha nota numérica ó alumno ou alumna. 

Tomando como marco de referencia os criterios xerais de avaliación impostos por  lei para cada curso, 
consideraranse como contidos mínimos os criterios de avaliación específicos establecidos para cada unidade 
didáctica a desenrolar, os cales extráense dos criterios xerais. 

Os criterios básicos que rexerán a avaliación para cada alumno ou alumna serán os seguintes: 

‐ A aplicación e materialización dos criterios de avaliación para cada unidade didáctica farase mediante 
os distintos tipos de actividades expostas na presente programación. 

‐ Aquel alumno ou alumna que supere unha nota media ponderada das actividades superior ou igual a 5 
 terá a avaliación aprobada. 

‐ No  caso de que nalgunha avaliación no exista parte práctica,  a nota da avaliación  será a media das 
notas  dos  exames  realizados  durante  a  avaliación,  redondea  hacia  arriba  ou  hacia  abaixo  en  función  do 
comportamento, actitude e traballo na clase 

‐Se na avaliación hai parte práctica, para ter dereito á realización da devandita media ponderada(60% 
teoría e 40% taller), esixirase que nas probas escritas teña unha nota superior a 4 puntos; en caso contrario a 
nota da avaliación será suspenso e corresponderá coa nota media dos exames. 
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‐ O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición 
de participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

‐Para poder aprobar a asignatura é obrigatoria entregar dentro de prazo as memorias dos proxectos ou 
calquer outro traballo proposto. Non se avaliarán os traballos entregados fora de prazo. 

‐Ase mesmo para poder aprobar a asignatura deberá ter a libreta de clase completa.  

‐En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

‐Para  aqueles  alumnos  que  non  superen  a  nota  numérica  de  5  puntos,  establécense  os  seguintes 
criterios de recuperación: 

 ‐No  mes  de  Xuño  realizaráse  un  exame  final  de  recuperación  para  aqueles  alumnos  teñan  algunha 
avaliación pendente coas seguintes características: para aqueles alumnos e alumnas que teñan dúas ou tres 
avaliacións  suspensas   será  un  exame  final  con  contidos  de  toda  a  signatura  incluidos  os  da  avaliación 
aprobada;  para  aqueles  alumnos  e  alumnas  con  unha  avaliación  suspensa  só  terán  que  examinarse  desa 
avaliación.  Aprobarán   en  Xuño  se  a  nota  desta  proba  e  igual  ou  superior  a  5,  en  caso  contrario  deberán 
recuperar toda a asignatura na avaliación extraordinaria de Setembro. 

6.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

BLOQUE I: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 
UNIDADE 1 

TECNOLOXIA E PROCESO TECNOLÓXICO 

 
 
 
 
 

CONTIDOS 

 

‐ Definición de tecnoloxía. 
‐ Proceso tecnolóxico e fases. 
‐ Deseño de protótipos 
‐Construción de protótipos 
‐Documentación técnica 
‐A fabricación industrial 
‐A comercialización dos productos 
‐ Organización: xestión de actividades na aula taller. 
‐ Desenvolvemento de proxectos en grupo. Asignación de responsabilidades. 
‐ Organización e xestión do taller. 
 

BLOQUE 2 EXPRESIÓN  E COMUNICACIÓN TÉCNICA 
UNIDADE 2  

EXPRESIÓN GRÁFICA: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
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CONTIDOS 

 

‐Instrumentos de medida 
‐ Representacións de conxunto: perspectiva cabaleira, perspectiva isométrica   
‐Deseño asistido por ordenador 
‐ Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos, co fin de comunicar 

un traballo técnico. 
 ‐ Interpretación de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos. 
‐ Debuxo de planos con ferramentas informáticas. 
‐ Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos. 
‐ Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de Tecnoloxías. 
‐ Disposición  cara  ao  traballo  e  á achega dos materiais  e  as  ferramentas necesarias para 

desenvolvelo. 
‐ Valoración da importancia de manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 
 

BLOQUE 3 MATERIAIS DE USO TÉCNICO 
UNIDADE 3  

MATERIAIS PLÁSTICOS E TEXTILES 

 
 

CONTIDOS 

 

‐  Plásticos. Procedencia e obtención.  
‐ Propiedades características.. 
‐Tipos de plásticos. Clasificación. Aplicacións 
‐  Proceso de conformado dos  plásticos. 
‐ Técnicas de manipulación dos materiais plásticos. Ferramentas manuais básicas, útiles e 

maquinaria necesarios para o traballo con plásticos. 
‐ Normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e mantemento de ferramentas, útiles e 

materiais técnicos. 
‐Proceso de reciclaxe dos plásticos 
‐ Materiais téxtiles. Obtención. Clasificación. Propiedades características. 
‐    Identificación  dos  materiais  plásticos,  téxtiles  e  de  construción  en  obxectos  de  uso 

habitual. 
‐ Emprego na aula taller de tecnoloxía de técnicas de manipulación de materiais plásticos 

na  elaboración  de  obxectos  tecnolóxicos  sinxelos,  aplicando  as  normas  de  uso,  hixiene, 
seguridade e control dos recursos materiais. 

‐  Selección  e  reutilización  dos  materiais  plásticos  de  refugallo  na  fabricación  doutros 
obxectos sinxelos e operadores nos proxectos da aula taller. 

‐  Predisposición  a  considerar  de  forma  equilibrada  os  valores  técnicos,  funcionais  e 
estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de produtos. 

‐ Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación e o 
refugallo  de  materiais  de  uso  técnico  e  ante  a  utilización  abusiva  e  inadecuada  dos  recursos 
naturais  e  predisposición  a  adoptar  hábitos  de  consumo  que  permitan  o  aforro  de  materias 
primas. 

‐ Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos. 
 

UNIDADE 4 
MATERIAIS  DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 

CONTIDOS 

‐Propiedades e clasificación dos materiais de construcción 
‐Materiais pétreos naturais  
‐Materiais aglomerantes 
‐Materias compostos 
‐Materiais cerámicos 
‐O vidrio   
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UNIDADE 5 
MATERIAIS METÁLICOS 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_ Os metais. Propiedades xerais. 
_ Obtención e clasificación dos metais. 
_  Metais  ferrosos:  ferro,  aceiro  e  fundición.  Obtención,  propiedades  características  e 

aplicacións máis usuais. 
_ Metais non ferrosos e aliaxes correspondentes. Obtención, propiedades características e 

aplicacións máis usuais. 
_ Técnicas de conformación dos materiais metálicos. 
_ Técnicas de manipulación dos materiais metálicos. 
_ Unións nos metais: fixas e desmontables. 
_ Identificación dos metais nas aplicacións técnicas más usuais. 
_ Análise e avaliación das propiedades que deben reunir os materiais, e selección dos máis 

axeitados para construír un produto. 
_ Análise das técnicas básicas e industriais empregadas na construción e na fabricación de 

obxectos. 
_ Emprego de técnicas de mecanizado, unión e acabamento dos metais na elaboración de 

obxectos tecnolóxicos sinxelos aplicando as normas de uso, seguridade e hixiene. 
 

BLOQUE 4 
 MÁQUINAS E SISTEMAS 

UNIDADE 6  
 MÁQUINAS E MECANISMOS 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_  Mecanismos  de  transmisión  do  movemento  circular  (  rodas  de  fricción,  sistemas  de 
poleas,  engrenaxes,  parafuso  sen  fin,  sistemas  de  engrenaxes).  Constitución,  funcionamento  e 
aplicacións. 

‐Mecanismos auxiliares 
‐Máquinas motrices 
_ Identificación de mecanismos en máquinas complexas, explicando o seu funcionamento 

no conxunto. 
_ Resolución de problemas sinxelos e cálculo da relación de transmisión. 
_ Deseño e construción de maquetas con diferentes operadores mecánicos. 
‐ Interese por coñecer o funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 
_ Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 
_  Actitude  positiva  e  creativa  ante  problemas  de  tipo  práctico  e  confianza  na  propia 

capacidade de alcanzar resultados útiles. 
_ Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

UNIDADE 7 
 A CORRENTE ELÉCTRICA 

 
CONTIDOS 

 

‐A corrente eléctrica 
‐Efectos da corrente eléctrica 
_ Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simboloxía. 
_ Lei de Ohm. 
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_ Circuíto en serie, paralelo e mixto. 
_ Corrente continua e corrente alterna. Estudo comparado. 
_ Potencia e enerxía eléctrica 
_ Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 
_ Enerxía eléctrica: xeración, transporte e distribución. 
_ Centrais. Descrición e tipos de centrais hidroeléctricas, térmicas e nucleares. 
_  Identificación  dos  distintos  compoñentes  dun  circuíto  eléctrico  e  función  de  cada  un 

deles dentro do conxunto. 
_ Resolución de circuítos eléctricos en serie, paralelos e mixtos. 
_  Cálculo  das  magnitudes  relacionadas:  voltaxe,  intensidade,  resistencia,  enerxía  e 

potencia. 
_ Análise e experimentación dos efectos da electricidade. 
_ Montaxe de circuítos eléctricos sinxelos: circuítos mixtos, control do sentido de xiro dun 

motor, etcétera. 
_ Deseño de circuítos e experimentación cun simulador. 
_ Realización de medidas de voltaxe, intensidade e resistencia mediante un polímetro. 
_ Identificación dos compoñentes electrónicos e a súa simboloxía. 
_ Busca de información, presentación e valoración crítica de diversas formas de produción 

de electricidade. 
_ Realización de esquemas de diversos tipos de centrais eléctricas. 
_  Respecto  das  normas  de  seguridade  na  utilización  de  materiais,  ferramentas  e 

instalacións. 
_ Curiosidade por coñecer o funcionamento de circuítos, obxectos e centrais eléctricas. 
_ Interese pola orde, a seguridade e a axeitada presentación das montaxes eléctricas. 
_ Coidado e uso axeitado dos aparatos de medida. 
_ Valoración crítica da importancia e consecuencias da utilización da electricidade. 
_ Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia capacidade 

para alcanzar resultados útiles. 
_ Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas. 
 

UNIDADE 8   
INTRODUCIÓN A LA ELÉCTRONICA 

CONTIDOS 
 

Compoñentes electrónicos pasivos: resistores, condensadores. 
Componentes eletrônicos activos:diodo, transistor 
Simulación de circuitos eléctronicoss por ordenador 
Sistemas electrónicos: bloques de entrada, saída e proceso. 
Dispositivos de entrada:  interruptores, pulsadores,  resistências dependentes da  luz e da 

temperatura, infrarojos,ultrasonidos 
‐ Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así como das súas 

funcións e a súa simboloxía. 
‐Recoñecemento da entrada, o proceso e a saída nun sistema electrónico. 
‐Realización,  a  partir  dun  esquema,  de  montaxes  de  circuítos  electrónicos,  usando 

resistencias, condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados. 
‐Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento. 

I‐nterese por coñecer o funcionamento dos produtos tecnolóxicos de uso común. 
‐Recoñecemento e valoración da  importancia da electricidade e a electrónica no ámbito 

doméstico, escolar e industrial. 
‐Disposición  positiva  e  creativa  ante  os  problemas  prácticos  e  confianza  na  propia 
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capacidade para acadar resultados útiles. 
‐Respecto polas  normas de  seguridade na  aula  de  tecnoloxía  e  concienciación dos  riscos 

que leva consigo o uso da electricidade. 
 

UNIDADE 9   
CONTROL POR ORDENADOR.PROGRAMACIÓN 

CONTIDOS 
 

‐Coñecer as distintas partes dun sistema de control 
_Aprender  aprogramar  mediante  Scratch:estructurass  secuenciales,  iterativa, 

condicional,variables, funcións, etc. 
Montar um pequeno robot e programalo mediante a programación por bloques (bitlog) 

 
BLOQUE 5 

  TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
UNIDADE 10  

EL ORDENADOR:HARDWARE  E SOFTWARE 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_Elementos de un ordenador 
‐Dispositivos de almacenamiento. 
_Os portos de comunicación 
‐Os periféricos:soportes físicos, remotos e extraíbles 
‐Mantemento do hardware. 
_ Funcións e uso do sistema operativo. 
_ Conexión de dispositivos. Instalación e desinstalación de programas. 
_ Almacenamento, organización e recuperación da información. 
_ Mantemento e actualización do sistema. 
‐Seguridade informática 
‐Follas de cáclculo 
‐Uso de Google drive e Google Clasroom 
._ Realización periódica do mantemento e a actualización do sistema. 
_ Instalación e desinstalación correcta de programas e dispositivos. 
_ Almacenamento e organización da información en distintos soportes. 
_ Interese polas novas tecnoloxías así como pola súa influencia no mundo actual. 
_ Valoración da importancia crecente dos ordenadores a nivel social. 
_  Disposición  positiva  na  utilización  do  ordenador  como  ferramenta  habitual  nas  tarefas 

escolares. 
_ Respecto das normas de uso e seguridade no manexo do ordenador. 
_  Actitude  positiva  e  creativa  ante  problemas  prácticos  e  implicación  persoal  na  súa 

resolución para conseguir resultados útiles. 
_  Curiosidade  e  respecto  cara  ás  ideas,  os  valores  e  as  solucións  achegadas  por  outras 

persoas, culturas e sociedades. 

7.	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	TECNOLOXÍA	4º	ESO	

7.1. Introdución 

 

O Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) 
e  que  establece  as  ensinanzas  mínimas  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  como  consecuencia  da 
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implantación da Lei orgánica de educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria para 
esta  comunidade. O presente documento  refírese  á programación do  terceiro  curso da ESO da materia de 
Tecnoloxías.,. 

A formulación curricular desta materia na Educación Secundaria Obrigatoria toma como principal punto 
de referencia os métodos e os procedementos dos que se serviu a humanidade para resolver os problemas e 
satisfacer as necesidades, é dicir, a  tecnoloxía é concibida como o conxunto de actividades e coñecementos 
científicos e técnicos empregados polo ser humano para a construción ou a elaboración de obxectos, sistemas 
ou  contornos,  non  en  van  impulsou o  desenvolvemento de moi  diversos  aspectos  das  distintas  civilizacións 
históricas desde as súas orixes. Por iso se contempla como un proceso que desenvolve habilidades e destrezas 
e métodos que, á súa vez, permiten avanzar desde a identificación e a formulación dun problema técnico ata a 
súa solución construtiva, ademais de facer fincapé nunha planificación que busque a optimización dos recursos 
e  das  solucións.  A  aceleración  vertixinosa  que  se  produciu  no  desenvolvemento  tecnolóxico  nas  últimas 
décadas (vivimos nunha era tecnolóxica) e o aumento do protagonismo das novas tecnoloxías da información 
e  a  comunicación,  que  relegaron  as  tecnoloxías manuais,  condicionan  a  necesidade  formativa  (educación  e 
cultura tecnolóxica) nun campo no que o/a cidadán/a vai ser un axente activo, xa sexa como consumidor/a ou 
como produtor/a de innovacións, en resumo, para mellorar a súa calidade de vida. Ademais debe servir, polo 
seu interese xeral, para superar a tradicional separación entre materias científicas e humanísticas. 

A  materia  de  Tecnoloxías  na  ESO  basea  a  súa  aprendizaxe,  en  consecuencia,  na  adquisición  de 
coñecementos (segundo os casos, por facilitación ou por descubrimento) e o desenvolvemento de destrezas 
que  permitan  tanto  a  comprensión  dos  obxectos  técnicos  coma  a  intervención  sobre  eles,  ben  sexa 
modificándoos  ou  creándoos,  fomentando  as  aptitudes  innovadoras  na  busca  de  solucións  aos  problemas 
existentes  e  sensibilizando  o  alumnado  no  aproveitamento  dos  recursos  (en  resumo,  un  coñecemento 
integrado,  baseado  metodoloxicamente  na  dialéctica  coñecemento‐acción).  Igualmente,  os/as  alumnos/as 
deben usar as tecnoloxías da  información e a comunicación como ferramentas para  localizar, crear, analizar, 
intercambiar e presentar a información, algo que non é exclusivo desta materia senón propio de todas, tal e 
como se pon de manifesto na aprendizaxe por competencias. 

Unha materia coma esta, cun  forte compoñente procedemental e na que os seus contidos se están a 
renovar  permanentemente pouco  ten que  ver  esta materia  coa de hai  uns  anos,  e  non  só polos  diferentes 
contidos, tamén pola metodoloxía‐, debe formularse desde uns parámetros pouco academicistas si se quere 
que sirva para lograr os obxectivos previstos (a utilidade dos coñecementos adquiridos impulsa a motivación 
do/a alumno/a). 

A tecnoloxía, pola súa propia natureza e desenvolvemento histórico, constitúe un campo privilexiado de 
integración de saberes (é unha materia eminentemente interdisciplinar), e mantén unha estreita relación con 
outras  materias  do  currículo:  ciencias  da  natureza,  matemáticas,  ciencias  sociais,  etc.  Ademais,  facilita  o 
desenvolvemento dunha serie de habilidades  intelectuais  imprescindibles para o desenvolvemento persoal e 
intelectual  (a  capacidade  de  comunicación,  de  razoamento,  de  organización  e  planificación,  de  traballo  en 
grupo, etc.) , así como a transición desde a vida escolar á vida laboral (e, por suposto, para os/as alumnos/as 
que no  futuro vaian cursar ciclos  formativos de grao medio). Esta é unha materia que no seguinte curso da 
etapa  (cuarto)  poderá  complementar  os  contidos mediante  outras  dúas  de  carácter  optativo  (Tecnoloxía  e 
Informática). 

A  tecnoloxía  xorde,  así,  como  resultado  da  interacción  entre  ciencia  (coñecemento)  e  técnica 
(aplicación) e busca dar solución, como indicamos anteriormente, aos problemas e ás necesidades individuais 
e colectivas mediante a construción de obxectos e sistemas técnicos que requirirán o emprego combinado de 
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diversos  recursos.  Non  se  debe  esquecer  que  a  tecnoloxía  é  un  produto  social,  coas  lóxicas  consecuencias 
económicas,  ambientais,  sociais,  culturais,  etc.,  que  diso  derivan,  o  que  obriga  a  calibrar  os  seus  efectos, 
maiores cada vez. 

A formulación dos contidos na lexislación ten a particularidade de organizalos en bloques, aínda que no 
seu tratamento docente non deben ser diferenciados uns doutros. Son os seguintes: 

Bloque 1 Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 A partir deste bloque articúlanse os contidos da materia ‐a forma de traballar‐, de modo que estes se 
tratan de forma progresiva, dos máis sinxelos aos máis complexos, bloque ao que o resto proporciona recursos 
para desenvolvelo. 

 Bloque 2 Expresión e comunicación técnica 

 Bloque  baseado  na  aprendizaxe  das  técnicas  de  debuxo  e  de  programas  de  deseño  gráfico,  na 
presentación de traballos e proxectos e, por suposto, no uso de ferramentas  informáticas na elaboración da 
documentación do proxecto técnico. 

Bloque 3 Materiais de uso técnico 

 Bloque no que se recollen contidos  relacionados coas características, as propiedades e as aplicacións 
dos materiais técnicos máis usados na industria. 

Bloque 4 Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control 

Estes  tres  bloques  convértense  nos  fundamentais  para  comprender  os  obxectos  tecnolóxicos  e  para 
deseñar  e  construír  proxectos  técnicos.  (Máquinas  e mecanismos)  trabállanse os operadores básicos para  a 
transmisión de movementos e a propia construción de máquinas; e no terceiro  (Electricidade e electrónica e 
Control) coñeceranse os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a electrónicay al control. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

Neste    bloque  que  se  basea  no  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  obter 
información e para comunicarse con outros/as. 

O  ritmo de aprendizaxe dos/as  alumnos/as depende do desenvolvemento  cognitivo de  cada un/unha 
deles/as, do seu contorno social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de ensino as 
diferentes  opcións  de  aprendizaxe,  tanto  de  grupo  coma  individuais:  é  o  que  chamamos  atención  á 
diversidade,  e  que  se  converte  nun  elemento  fundamental  do  proceso  de  ensino‐aprendizaxe.  Estas 
necesidades formativas do alumnado poden ser logradas mediante o uso de diversos materiais curriculares. 

6.2 As Competencias Clave 
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No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

 
● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 

significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 

 
A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 

pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 
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 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecilo. 

 
‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 
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b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 
mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  
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‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 
tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  
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A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 
disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
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desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  

 
Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 

chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
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cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 
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As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

 
Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 

compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  

 
Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 

forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  
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Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 
emprendedor resulta necesario abordar: 

 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
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coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais 

obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas características e 
as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte producidas, todo 
iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da identidade cultural 
como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

7.3  Contribución Da Materia Á Adquisición Das Competencias Clave 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de 
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a 
tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre  os  dispositivos 
tecnolóxicos  e  as  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a  condición  de  inmediata  que  lle  son 
propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educativa.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos 
conxúganse, ademais da  innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que 
son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da 
tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico‐tecnolóxica sobre a necesidade de construír 
unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.  

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

do  primeiro  ciclo  de  educación  secundaria  obrigatoria.  O  bloque  de  "Proceso  de  resolución  de  problemas 
tecnolóxicos"  trata  o  desenvolvemento  de  habilidades  e métodos  para  identificar  as  necesidades,  formular 
solucións  aos  problemas  técnicos,  e  proxectar  e  construír  os  obxectos  que  os  resolven.  Este  bloque  é 
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transversal  con  respecto  á  materia  e  constitúe  o  eixe  principal  do  seu  desenvolvemento.  No  bloque  de 
"Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se 
deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os 
documentos  deben  evolucionar  de  simples  a  complexos,  ao  tempo  que  se  introducen  as  tecnoloxías  da 
información  e  da  comunicación  para  elaborar  proxectos  técnicos.  O  bloque de  "Materiais  de  uso  técnico" 
trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con 
ferramentas  e  máquinas,  e  os  comportamentos  relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  hábitos  de 
seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas"  introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos 
para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén 
se  tratan  os  fenómenos  e  os  dispositivos  asociados  á  electricidade,  a  forma  de  enerxía  máis  utilizada  nas 
máquinas  e  nos  sistemas  de  control.  Finalmente,  o  bloque  de  "Tecnoloxías  da  información  e  da 
comunicación" é necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe 
facilitar  as  aprendizaxes  recollidas  nos  bloques  anteriores.  Nesta  etapa  trátase  de  usar  os  equipamentos 
informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na 
sociedade  actual  é  necesaria  unha  formación  adecuada  no  uso  das  ferramentas  de  procura,  intercambio  e 
publicación de información. 

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

e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e mesmo  con 
diversos temas de actualidade.  

 
A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave : 
 

 
 
 
 
 

CCL 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

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

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades. 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

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

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías,conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

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

 Instala e manexa programas e software básicos 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

 Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

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

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

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

 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

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

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

 Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades 

 Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

 Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

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

 Instala e manexa programas e software básicos. 

 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
 

CSC 

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 
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 Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco. 

 
 
 
 
 
 
 

CSIEE 

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

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

 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores, 
díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control. 

 Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

 Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información 

 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
CCEC 

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

 

 

 

7.4  Obxectivos Xerais  De Etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do  coñecemento  e  da 
experiencia.  
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

6.5 Contidos da materia 

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, 
sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para 
desenvolver  un  conxunto  de  competencias  relacionadas  tanto  co  contexto  profesional  como  coa 
participación cidadá e co desenvolvemento persoal.  

 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

 Elementos e dispositivos de comunicación con cables e inalámbrica.  

 Tipoloxía de redes.  

 Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

 Conceptos básicos e introducción ós lenguaxes de programación.  

 Uso de ordenadores e outros sistemas de intercambio de información 

 
Bloque 2.  Instalacións en vivendas 

 Instalacións características: eléctrica, de auga sanitaria e de saneamiento.  

 Outras instalacións: calefacción, gas, aire acondicionado e domótica.  

 Normativa, simboloxía, análise e montaxe de instalacións básicas.  

 Aforro energético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática 

 Normativa, simboloxía, análise e montaxe de instalacións básicas. 



95 

 

 Aforro energético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática.  

 Aforro energético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática 

 
Bloque 3. Electrónica 

 Electrónica analógica. Compoñentes básicos. Simboloxía e análise de circuítos elementais.  

 Simboloxía e análise de circuítos elementais 

 Uso de simuladores para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos. 

 Montaxe de circuítos sinxelos 

 Electrónica digital. 

 Aplicación do álgebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos.  

 Portas lóxicas. 

 

Bloque 4. Control e robótica 

 Sistemas automáticos; compoñentes característicos de dispositivos de control. 

 Deseño e construción de robots. 

 Grados de liberdade.  

 Características técnicas. 

 O ordenador como elemento de programación e control.  

 Linguaxes básicas de programación.  

 Aplicación de tarxetas controladoras na experimentación con prototipos deseñados. 

 

Bloque 5. Neumática e hidráulica 

 Análise de sistemas hidráulicos e neumáticos.  

 Compoñentes.  

 Principios físicos de funcionamento.  

 Simboloxía  

 Uso de simuladores no deseño de circuítos básicos. 

 Aplicación en sistemas industriais. 
 

Bloque 6. Tecnología y sociedad 

 desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.  

 Análise da evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos. Importancia da normalización nos produtos 
industriais. 

 Aprovechamiento de materias primas e recursos naturais.  

 Adquisición de hábitos que potencien o desenvolvemento sostenible 
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7.6 Temporalización 

      

1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

Setembro 
Outubro 

 
 
 
 
 

15 

  B1.1  Elementos  e  dispositivos  de  comunicación  con  cables  e 
inalámbrica.  

  B1.2  Tipoloxía de redes.  

  B1.3  Publicación e intercambio de información en medios digitales.  

  B1.4  Conceptos  básicos  e  introducción  ós  lenguaxes  de 
programación.  

  B1.5  Uso  de  ordenadores  e  outros  sistemas  de  intercambio  de 
información. 

 
 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2: INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

 
 
 
 

Setembro 
Outubro 

 
 
 
 
 

15 

  B2.1  Instalacions  características:  eléctrica,  de  agua  sanitaria  e  de 
saneaiento.  

  B2.2  Outras  instalaciones:  calefacción,  gas,  aire  acondicionado  e 
domótica.  

  B2.3  Normativa,  simboloxía,  análise  e    montxje  de  instalacions 
básicas.  

  B2.4  Aforro enerxético na vivenda. Arquitectura bioclimática. 

 
2ª Avaliación 
 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3: ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

Xaneiro 

 
 
 
 
 

15 

  B3.1  Electrónica analógica. Compoñentes básicos. 

  B3.2  Simboloxía e análise de circuitos elementais.  

  B3.3  Uso  de  simuladores  para  analizar  o  comportamento  dos 
circuitos electrónicos. 
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  B3.4  Montaxe de circuitos sinxelos.  Febreiro 

  B3.5  Electrónica dixital. 

  B3.6  Aplicación  do  álgebra  de  Boole  a  problemas  tecnolóxicos 
básicos.  
 

  B3.7  Portas lóxicas. 

 
 
 
 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B4 

 
BLOQUE 4: CONTROL E ROBÓTICA 

 
 
 
 
 

Febreiro 
Marzo 

 
 
 
 
 

15 

  B4.1  Sistemas  automáticos;  compoñentes  característicos  de 
dispositivos de control. 

  B4.2  Deseño e construcción de robots. 

  B4.3  Graos de libertad.  

  B4.4  Características técnicas. 

  B4.5  O ordenador como elemento de programación e control. 

  B4.6  Lenguaxes básicos de programación.  

  B4.7  Aplicación  de  tarjetas  controladoras  na  experimentación  con 
prototipos deseñados. 

 
 

3ª Avaliación 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B5 

 
BLOQUE 5: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 
 
 

Marzo 
Abril 

 
 
 

15 
  B5.1  Análise de sistemas hidráulicos e neumáticos. 

  B5.2  Principios físicos de funcionamento. 

  B5.3  Simbología. 

  B5.4  Uso de simuladores no deseño de circuitos básicos. 

  B5.5  Aplicación en sistemas industriais. 

 

3
ª 

A
V UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD.  BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS
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TEMA 
PROX. 

 
B6 

 
BLOQUE 6 TECNOLOXÍA E SOCIEDADE 

 
 

Maio 
Xuño 

 
 

15   B6.1  O desenrolo tecnolóxico ó largo da historia. 

  B6.2  Análisis  da  evolución  de  obxetos  técnicos  e  tecnolóxicos. 
Importancia da normalización nos productos industriais. 

  B6.3  Aproveitamento de materias primas e recursos naturais.  

  B6.4  Adquisición de hábitos que potencien o desenrolo sostible 

 

 

 

 

 

7.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Temporalización 1ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

B1.1.  B1.1. 
 

TEB 
1.1.1 

CCL 
CMCCT  
CD 

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

90%  20%  80%          20% 

B1.2  TEB 
1.1.2 

CCL  
CMCCT 
CD 

Describe  as  formas 
de  conexión  na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

90%  20%  80%          20% 

B1.3  B1.2  TEB 
1.2.1 

CD  
CAA 
CSIEE 

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

100% 15%    80%        20% 
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TEB 
1.2.2 

CD 
CSC 

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

60%  15%  80%          20% 

B1.4  B1.3  TEB 
1.3.1 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 
CD 

Desenvolve  un 
programa 
informático  sinxelo 
para  resolver 
problemas, 
utilizando  unha 
linguaxe  de 
programación 

50%  20%    80%        20% 

B1.5  B1.4  TEB 
1.4.1 

CMCCT 
CD   
CAA 

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

60%  10%  80%          20% 

 

Temporalización 1ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

B2.1  B2.1  TEB 
2.1.1 

CMCCT 
CAA 

Diferencia  as 
instalacións 
típicas  nunha 
vivenda. 

90%  20%  80%           

B2.2  TEB 
2.1.2 

CCL 
CMCCT 

Describe  os 
elementos  que 
compoñen  as 
instalacións dunha 
vivenda. 

90%  20%  80%           

B2.3  B2.2  TEB 
2.2.1 

CMCCT 
CAA 

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

90%  30%  80%          20% 
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    TEB 
2.2.2 

CMCC  
CD  
CSC 
CSIEE 

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

80%  10%    80%        20% 

B2.4  B2.3  TEB 
2.3.1 

CMCCT 
CAA  
CSIEE 

Realiza  montaxes 
sinxelos  e 
experimenta  e 
analiza o seu 
funcionamento. 

80%  10%    80%        20% 

B2.5  B2.4  TEB 
2.4.1 

CAA CSC 
CSIEE 

Propón medidas de 
redución  do 
consumo enerxético 
dunha vivenda. 

40%  10%  80%        10%  10% 

 

Temporalización 2ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

B3.1  B3.1  TEB 
3.1.1 

CCL 
CMCCT 

Describe  o 
funcionamento 
Dun  circuíto 
electrónico formado 
por  compoñentes 
elementais. 

90%  15%  90%          10% 

B3.2  TEB 
3.1.2 

CCL 
CMCCT 

Explica  as 
características 
e  as  funcións  de 
compoñentes 
básicos:  resistor, 
condensador,  díodo 
e transistor. 

100% 10%  90%          10% 

B3.3  B3.2  TEB 
3.2.1 

CD 
CMCCT 
CAA  
CSIEE 

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

50%  10%    80%        20% 

B3.5  B3.3  TEB 
3.3.1 

CMCCT  Realiza a montaxe de
circuítos electrónicos 
básicos deseñados 

80%  10%    50%    50%    
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previamente. 

B3.6  B3.4  TEB 
3.4.1 

CMCCT  Realiza  operacións 
lóxicas  empregando 
a álxebra de Boole. 

90%  15%  90%          10% 

B3.7  TEB 
3.4.2 

CMCCT 
CSIEE 
CAA 

Relaciona 
formulacións  lóxicas 
con  procesos 
técnicos. 

70%  15%  90%          10% 

B3.8  B3.5  TEB 
3.5.1 

CMCCT  
CSIEE 

Resolve  mediante 
portas    lóxicas 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 

90%  15%  90%          10% 

 

Temporalización 2ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

  B4.1 
 

B4.1  TEB 
4.1.1 

CCL 
CMCCT 

Describe  os 
compoñentes  dos 
sistemas automático. 

80%  35%  90%          10% 

      TEB 
4.1.2 

CMCCT 
CAA 

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

80%  35%  90%          10% 

  B4.2  B4.2  TEB 
4.2.1 

CMCCT 
CAA 

Representa e monta 
automatismos 
sinxelos. 

50%  10%    80%  20%    

B.4.3 

B.4.4 

  B4.5  B4.3  TEB 
4.3.1 

CMCCT 
CD   CAA 
CSIEE 

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

40%  20%    80%    20%    

B4.6 

B4.6 
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Temporalización 3ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
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 c
u
al
if
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n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
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ri
ta
 

Tr
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lo
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5 

B5.1  B5.1  TEB 
5.1.1 

CMCCT 
CCL 

Describe  as 
principais 
aplicacións  das 
tecnoloxías 
hidráulica  e 
pneumática. 

40%  15%  90%          10% 

B5.2 

B5.3  B5.2  TEB 
5.2.1 

CMCCT 
CCL 

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

90%  40%  90%          10% 

B5.5  B5.4  TEB 
5.4.1 

CMCCT 
CD   
CAA 
CSIEE 

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

50%  15%  90%          10% 

B5.6 

 

Temporalización 3ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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6 

B6.1  B6.1  TEB 
6.1.1 

CMCCT  
CAA  
CSC 
CCEC 

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

30%  25%    50%    50%    

  B6.2  B6.2  TEB 
6.2.1 
 

CMCCT  
CAA  
CSC 
CCEC 

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

30%  25%    50%    50%    
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tecnolóxica. 

  B6.3  B6.3  TEB 
6.3.1 

CCL  
CMCCT  
CSC 
CCEC 

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

30%  25%    50%    5
0
% 

   

  B6.4    TEB 
6.3.2 

CCL  
CMCCT  
CD   
CAA  
CSC 
CCEC 

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

30%  25%    50%    50%    

 

7.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

.O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 

 

7.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 
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A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

7.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 

didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 
Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 

balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 
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Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 

.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
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.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 
coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 
Para o curso de 3º ESO que é da Lomce e atendendo a “Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que 

se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato”, procederemos a detallar unha serie de indicadores. 

 
Estes  indicadores  por  unha  parte  estarán  agrupados  en  dimensións.  Entendamos  estas  dimensiones 

como facetas que presentan as distintas capacides. Obviamente existen mais dimensións que as detalladas a 
continuación,  e  según as  distintas  escuelas de pensamento estas poden  variar. No noso  caso o punto  focal 
para o seu desenvolvemento foi a resolución de problemas tecnolóxicos na actualidade. 

 
Ademáis  estes  indicadores  están  claramente  ligados  ás  distintas  capacidades,  adquirindo  deste  xeito 

unha virtud integradora entre os conceptos e as competencias. 
 
Estes  indicadores  nos  axudaran  a  avaliar  ó  alumnado  á  vez  que  integran  as  competencias  dentro  da 

programación de aula. Unha vez desenvolvidos e concretados nos distintos niveis nos serviran para definir os 
graos mínimos que debe acadar o alumnado para superar a materia. 

 
Finalmente,  os  indicadores,  serviran  como  ferramenta  para  concretar  os  logros  do  alumnado  e  polo 

tanto para cuantificar numericamente a cualificación do mesmo. 
 
Os indicadores, asociados a súa competencia están detallados na seguinte táboa. 
 

Dimensións Indicadores 

Comunicación lingüística (CCL) 

Comprensión oral e escrita 

(29) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico e o seu significado. 

(30) Escoitar activamente na aula. 

(31) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

Expresión oral e escrita 

(32) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

(33) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

(34) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso 
tecnolóxico. 

(35) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

(36) Estruturar os contidos. 

(37) Revisar os textos escritos. 

Normas de comunicación 

(38) Intervir de xeito espontáneo da escoita activa con cuestións tecnolóxicas. 

(39) Respectar a orden de intervención. 

(40) Controlar o uso da cortesía. 

Comunicación noutras linguas (41) Empregar cando sexa preciso vocabulario doutras linguas para identificar os distintos 
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elementos tecnolóxicos. 

(42) Buscar e Ler textos técnicos en outras linguas. 

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

Manexo de elementos 
matemáticos 

(185) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

(186) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas 
tecnolóxicos. 

(187) Realizar correctamente os cálculos. 

(188) Aplicar propiedades e regras nas operacións. 

(189) Resolver ecuacións. 

(190) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

(191) Realizar operacións con funcións. 

(192) Ler  táboas de resultados. 

(193) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

(194) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

(195) Usar múltiplos das unidades. 

(196) Recoñecer os errores de medida. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

(197) Xulgar se os resultados son razoables. 

(198) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

(199) Extraer os datos de los problemas. 

(200) Recoñecer e diferencia variables e constantes. 

(201) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 

(202) Entender as relación entre fórmulas e funcións. 

(203) Recoñecer as variables nunha función e as súas dependencias. 

(204) Comprobar os resultados dos problemas. 

(205) Presentar os resultados dun xeito claro e ordenado. 

(206) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

(207) Realizar táboas de resultados.* 

(208) Coñecer a interacción entre símbolos. 

(209) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(210) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

(211) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

(212) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

(213) Relacionar cada unidade coa súa magnitude. 

(214) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

(215) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

(216) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(217) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 

(218) Predicir as propiedades dun material. 

(219) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

(220) Identificar os distintos tipos de materiais e os asocia as súas propiedades. 
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(221) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 

(222) Analizar os resultados das actividades prácticas. 

Explicación da realidade 
natural 

(223) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar en cada problema 
tecnolóxico. 

(224) Coñecer as leis básicas do universo. 

(225) Coñecer o ámbito de aplicación de cada lei. 

(226)   

(227) Diferenciar as leis derivadas. 

(228) Coñecer as distintas constantes das leis básicas do universo. 

(229) Coñecer as magnitudes implicadas en cada lei. 

(230) Inquirir sobre o funcionamento do universo. 

(231) Recoller datos das distintas leis. 

(232) Coñecer as propiedades da materia. 

(233) Coñecer a estrutura da materia. 

(234) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

(235) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos 
materiais. 

(236) Coñecer as constantes físicas que determinan as unidades. 

Traballar con sistemas de 
representación 

(237) Ler gráficas.* 

(238) Realizar gráficas.* 

(239) Representar obxectos nas dimensións espaciais en distintos sistemas. 

(240) Empregar escalas. 

(241) Recoñecer símbolos tecnolóxicos.* 

(242) Ler sistemas e esquemas de representación.* 

Traballar en dimensións 
espacio-temporais 

(243) Traballar na dimensión temporal. 

(244) Manexar a magnitude temporal con soltura. 

(245) Traballar nas dimensións espacias. 

(246) Manexar as magnitudes espaciais con soltura. 

A ciencia no día a día 

(247) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

(248) Recoñecer códigos empregados na tecnoloxía.* 

(249) Asociar os códigos co que representan. 

(250) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican as distintas leis. 

(251) Identificar as leis que aparecen nas distintas solucións tecnolóxicas. 

(252) Distinguir entre unha lei ideal e a realidade. 

(253) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

(254) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

(255) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

(256) Coñecer como se obteñen e elaboran os distintos materiais.* 

Comprensión do 
coñecemento científico 

(257) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

(258) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

(259) Empregar os códigos no contexto axeitado. 

(260) Predicir o código que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 



109 

 

(261) Coñecer as unidades de cada magnitude. 

(262) Diferenciar entre unidades e magnitudes. 

(263) Coñecer o método científico. 

(264) Diferenciar opinión de evidencia. 

(265) Relacionar causas con efectos. 

(266) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

(267) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

(268) Inquirir sobre novos materiais. 

Ciencia aplicada 

(269) Comprobar as leis mediante actividades prácticas. 

(270) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

(271) Recoller datos das distintas propiedades. 

(272) Empregar correctamente a calculadora. 

(273) Saber empregar instrumentos de medida.* 

(274) Realizar medidas correctamente. 

(275) Realizar documentos técnicos. 

(276) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para cada material.* 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxías da información 
(37) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

(38) Saber o que é unha dirección web. 

Seguridade dixital 

(39) Coñecer os protocolos de seguridade na rede. 

(40) Rexeitar conexións se non se usan protocolos seguros. 

(41) Valorar a seguridade das identidades dixitais. 

Comunicación dixital 

(42) Usar normas de cortesía na rede. 

(43) Enviar información a través da rede. 

(44) Almacenar información na nube. 

(45) Compartir ficheiros na nube. 

Utilización de ferramentas 
dixitais. Creación de contidos 

(46) Crear contidos usando recursos dixitais.* 

(47) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(48) Coñecer os programas que serven para realizar unha tarefa e escoller o axeitado.* 

(49) Usar con soltura programas técnicos.* 

(50) Apreciar e usar os programas técnicos que ofrecen os teléfonos “intelixentes”. 

(51) Programar. 

Relacionar o hardware co 
software 

(52) Ser consciente das limitacións dos equipos informáticos. 

(53) Coñecer o funcionamento e partes dun equipo informático. 

(54) Coñecer e valorar os distintos sistemas operativos. 

Aprender a aprender (CAA) 

Uso para mellorar as 
capacidades e coñecementos 
dos demais 

(37) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

(38) Realizar preguntas dos términos que non se entenden. 

(39) Ser capaz de tratar a información tecnolóxica. 

(40) Avaliar a validez das solucións tecnolóxicas propias e alleas. 

Conciencia consecución de (41) Ser consciente das habilidades propias e alleas. 
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obxectivos (42) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

(43) Reforzar na casa os seus coñecementos. 

Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(44) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

(45) Ter curiosidade por como os coñecementos matemáticos axudan a aplicar solucións 
tecnolóxicas. 

(46) Interese por aplicar solucións tecnolóxicas na súa realidade cotiá. 

(47) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

(48) Temporizar a realización de tarefas 

(49) Prever os materiais que necesita para levar a cabo un proxecto ou práctica.* 

(50) Adquirir novas destrezas no uso de ferramentas e máquinas.* 

(51) Mellorar as habilidades propias. 

(52) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

Innovación nos recursos 
educativos 

(53) Incorporar o uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

(54) Aproveitar a oportunidade de reciclaxe informativo que ofrecen as novas tecnoloxías

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Relación cos demais 

(31) Asumir normas de urbanidade e cortesía na aula. 

(32) Respectar as quendas de palabra. 

(33) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

(34) Organizarse cos seus compañeiros. 

(35) Respectar as capacidades e destrezas tecnolóxicas do resto do alumnado. 

Adquisición de valores para a 
vida en sociedade 

(36) Valorar a puntualidade. 

(37) Asumir as normas de seguridade no taller. 

(38) Ser crítico co seu traballo. 

(39) Cumprir as datas de entrega. 

Fomento de valores para a 
vida en sociedade 

(40) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 

(41) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

Recoñecemento da riqueza 
da diversidade 

(42) Escoitar con interese. 

(43) Escoitar e acepta outras solucións tecnolóxicas. 

Conservación do entorno 
natural 

(44) Valorar o entorno. 

(45) Conservar o entorno. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Creatividade 

(35) Propoñer solucións imaxinativas a problemas tecnolóxicos. 

(36) Experimentar cos obxectos tecnolóxicos construtivamente. 

(37) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

(38) Profundar de xeito autónomo en temas tecnolóxicos. 

Capacidade emprendedora 

(39) Traer materiais para prácticas. 

(40) Adquirir os elementos tecnolóxicos precisos. 

(41) Mostrar iniciativa no uso das ferramentas. 

(42) Rematar todos os proxectos que se inician. 

(43) Manter un ritmo constante de traballo. 

(44) Estudar formas de mellorar o rendemento. 

(45) Autosuperarse nos logros prácticos. 
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(46) Autosuperarse nos logras académicos. 

Autonomía persoal 

(47) Valorar os seus logros. 

(48) Anticipar problemas. 

(49) Traballar individualmente. 

Liderado 
(50) Colaborar nun grupo. 

(51) Saber delegar. 

 

7.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e comunicación 

B1.1. Analizalos elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con cables e inalámbrica. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentales 
que se utilizan na comunicación con cables e inalámbrica 
TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitales. 

B1.2. Acceder a servicios de intercambio e publicación 
de información dixital con criterios de seguridade e 
uso responsable.  
 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de 
internet empregando servicios de localización, comunicación 
intergrupal e xestores de transmisión de sonido, imaxen e datos. 

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

B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. 
TEB1.3.1. Desenrola un programa informático sinxelo para 
resolver problemas, utilizando un lenguaxe de programación 

B1.4. Utilizar equipos informáticos.   
TEB1.4.1. Utilizalo ordenador como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos, e como realimentación de outros 
procesos cos datos obtidos. 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

B2.1 Describir os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o 
seu deseño e a súa utilización 

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda 

TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as instalacións 
dunha vivenda. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a 
simboloxía axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, subministración de auga e saneamento, 
aire acondicionado e gas. 
TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalacións para 
unha vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética. 

B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos básicos 
e valorar as condicións que contribúen ao aforro 
enerxético. 

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza o 
seu funcionamento. 

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da 
vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de 
consumo ao aforro enerxético.   

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo enerxético 
dunha vivenda. 

Bloque 3. Electrónica 
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B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a 
aplicación dun circuíto electrónico e os seus 
compoñentes elementais. 

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

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, condensador, dí- odo e transistor. 

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e 
permitan a práctica coa simboloxía normalizada. 

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

B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 
elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico. 

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

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a 
álxebra de Boole na resolución de problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de 
Boole. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 

B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

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

Bloque 4.  Control e robótica 

B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os 
seus compoñentes 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 

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

B4.2. Montar automatismos sinxelos.   TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. 

B4.3. Desenvolver un programa para controlar un 
sistema automático ou un robot e o seu funcionamento 
de forma autónoma. 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sistema 
automático ou un robot que funcione de forma autónoma en 
función da realimentación que recibe do contorno. 

Bloque 5 Neumática e hidráulica 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática. 

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

B5.2. Identificar e describir as características e o 
funcionamento deste tipo de sistemas. 

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

B5.3. Coñecer e manexar con soltura a simboloxía 
necesaria para representar circuítos. 

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

B5.4. Experimentar con dispositivos pneumáticos ou 
simuladores informáticos.   

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

Bloque 6 Tecnoloxía e sociedade 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da 
historia. 

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

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos 
mediante a análise de obxectos. 

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

B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. 
TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionado inventos e 
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descubertas co contexto en que se desenvolven. 

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

 

7.9 Criterios de cualificación e promoción 

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os 
seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións: 

 

Actividades de avaliación Notas Peso relativo Valor numérico do apartado 
Probas escitas (controis): 
Proba nº 1 
Proba nº 2 

 
60% 

 

Traballos en grupo: 
Traballos de prácticas 
Traballo do Proxecto 

 
40% 

 

Predisposición cara ó traballo. 
Interese polo traballo 
Cumprimento das normas 

Non cumplir estes conceptos implicará a acumulación de notas negativas que se 
restarán á nota e que poden levar ao suspenso 

 

 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN 
 

En todo caso, este tipo de esquema variará dependendo da unidade ou unidades traballadas e tamén do 
grupo. Os tantos por cento de peso que se lle outorga a cada actividade de avaliación son só orientativos, para 
facilitar a asignación dunha nota numérica ó alumno ou alumna. 

Tomando como marco de referencia os criterios xerais de avaliación impostos por  lei para cada curso, 
consideraranse como contidos mínimos os criterios de avaliación específicos establecidos para cada unidade 
didáctica a desenrolar, os cales extráense dos criterios xerais. 

Os criterios básicos que rexerán a avaliación para cada alumno ou alumna serán os seguintes: 

‐ A aplicación e materialización dos criterios de avaliación para cada unidade didáctica farase mediante 
os distintos tipos de actividades expostas na presente programación. 

‐ Aquel alumno ou alumna que supere unha nota media ponderada das actividades superior ou igual a 5 
 terá a avaliación aprobada. 

‐ No  caso de que nalgunha avaliación no exista parte práctica,  a nota da avaliación  será a media das 
notas  dos  exames  realizados  durante  a  avaliación,  redondea  hacia  arriba  ou  hacia  abaixo  en  función  do 
comportamento, actitude e traballo na clase 

‐Se na avaliación hai parte práctica, para ter dereito á realización da devandita media ponderada(60% 
teoría e 40% taller), esixirase que nas probas escritas teña unha nota superior a 4 puntos; en caso contrario a 
nota da avaliación será suspenso e corresponderá coa nota media dos exames. 
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‐ O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición 
de participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

‐Para poder aprobar a asignatura é obrigatoria entregar dentro de prazo as memorias dos proxectos ou 
calquer outro traballo proposto. Non se avaliarán os traballos entregados fora de prazo. 

‐Ase mesmo para poder aprobar a asignatura deberá ter a libreta de clase completa.  

‐En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

‐Para  aqueles  alumnos  que  non  superen  a  nota  numérica  de  5  puntos,  establécense  os  seguintes 
criterios de recuperación: 

 ‐No  mes  de  Xuño  realizaráse  un  exame  final  de  recuperación  para  aqueles  alumnos  teñan  algunha 
avaliación pendente coas seguintes características: para aqueles alumnos e alumnas que teñan dúas ou tres 
avaliacións  suspensas   será  un  exame  final  con  contidos  de  toda  a  signatura  incluidos  os  da  avaliación 
aprobada;  para  aqueles  alumnos  e  alumnas  con  unha  avaliación  suspensa  só  terán  que  examinarse  desa 
avaliación.  Aprobarán   en  Xuño  se  a  nota  desta  proba  e  igual  ou  superior  a  5,  en  caso  contrario  deberán 
recuperar toda a asignatura na avaliación extraordinaria de Setembro. 

7.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

BLOQUE 1. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
UNIDADE 1  

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

 
 

CONTIDOS 

 

_Sistemas de comunicación 
_Comunicacións alámbricas e inalámbricas 
_Tipoloxía de redes 
_Intercambio de información em Internet 
 

BLOQUE 2.  INSTALACIÓNS EN VIVENDAS 
UNIDADE 2  

INSTALACIÓNS EN VIVENDAS 

 
 

CONTIDOS 

 

_A instalación eléctrica 
_Suministro e evacuación de augas 
_Climatización: calefacción e aire acondicionado 
_A instalación de gas 
_Instalación de comunicacións 
_Domótica 
_Arquitectura bioclimática 
_Eficiencia enerxética 
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BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 
UNIDADE 3 

 ELECTRÓNICA 

 
CONTIDOS 

 

_Electrónica. Compoñentes básicos 
_Sistemas electrónicos 
_Electrónica dixital 
 

BLOQUE 4. CONTROL E ROBÓTICA 
UNIDADE  4  

CONTROL E ROBÓTICA 

 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_Sistemas de control 
_Tipos de sistemas de control 
_Sensores 
_Control programado 
_O ordenador como elemento de programación e control 
_Robots 
_Programación de robots 
 

BLOQUE 5. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
UNIDADE 5  

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

 
 

CONTIDOS 

 

_Circuitos neumáticos e hidráulicos 
_O circuito hidráulico 
_O circuito neumático 
 

BLOQUE 6. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
UNIDADE 6  

DESENROLO TECNOLÓXICO E EVOLUCIÓN SOCIAL 

 
 

CONTIDOS 

 

_O desenrolo tecnolóxico o longo da historia 
_Hitos na historia tecnolóxica 
_Caracterización dos modeloas sociais 
_Obsolescencia programada 
 

 

8.	PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	TECNOLOXÍA	DA	INFORMACIÓN	E	COMUNICACIÓN																																		
4º	ESO	

8.1 Introducción 

O Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de Educación e Ciencia (MEC) 
e  que  establece  as  ensinanzas  mínimas  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  como  consecuencia  da 
implantación da Lei orgánica de educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria para 
esta  comunidade.  O  presente  documento  refírese  á  programación  do  cuarto  curso  da  ESO  da  materia  de 
Tecnoloxías da información e comunicación. 
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As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade 
actual,  porque  proporcionan  un  conxunto  de  coñecementos  e  de  técnicas  que  permiten  satisfacer  as 
necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e 
redeseñar  a  relación  entre  dispositivos  tecnolóxicos  e  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a 
condición  de  inmediata  que  lle  son  propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educativa.  Na 
resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo 
ou o  carácter emprendedor, que  son  imprescindibles para  formar unha  cidadanía autónoma e  competente. 
Ademais,  o  coñecemento  das  novas  tecnoloxí‐  as  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico‐
tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto 
ao que acontece arredor dela. 

Como noutras materias que  tratan aspectos  tecnolóxicos, nesta  intégranse coñecementos de carácter 
matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos 
doutras  disciplinas.  Un  enfoque  interdisciplinar,  xa  que  logo,  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e 
mesmo con diversos temas de actualidade. 

 Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto 
para  integrar  as  restantes  materias  do  currículo  como  para  afondar  en  aspectos  moi  específicos,  como  a 
programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para reflexionar sobre os 
temas tecnolóxicos e de actualidade.  

Esta materia  caracterízase  pola  realización  de  actividades  nas  que  se  desenvolven  destrezas  técnicas 
para  acceder  ás  redes  de  información,  que  tamén  se  comparte,  e  se  utilizan  aplicacións  informáticas  de 
propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos 
dereitos  dos  colectivos  relacionados  coa  cultura  ou  coa  produción  de  programas  informáticos  son  tan 
importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.  

A  participación  pode  potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposición  de  traballos,  a  resolución 
colaborativa  de  problemas  mediante  a  realización  de  proxectos  informáticos,  a  utilización  colectiva  de 
recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a propia 
aprendizaxe. 

 Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións 
a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se 
se require, para fomentar o espírito emprendedor.. En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un 
conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación 
cidadá  está  a  adoptar  no  contexto  das  TIC  que  afectan  por  igual  os  ámbitos  social  e  do  desenvolvemento 
persoal. 

Bloque 1 Ética e estética na interacción en rede 

Trata aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que 
poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal 

Bloque 2 Computadores, sistemas operativos e redes 
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Abonda  en  aspectos  de  configuración  dos  computadores  e  de  instalación  de  aplicación  cos  que  as 
persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos 
hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de conectividade 
das TIC 

Bloque 3 Organización, deseño e produción de información dixital 

Trata os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns temas 
relacionados  co  soporte  das  publicacións,  como  son  o  tratamento  de  datos,  a  xeración  de  informes  e  a 
incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.  

Bloque 4 Seguridade informática 

Tratan aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que 
poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal 

Bloque 5 Publicación e difusión de contidos 

Trata os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns temas 
relacionados  co  soporte  das  publicacións,  como  son  o  tratamento  de  datos,  a  xeración  de  informes  e  a 
incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.  

O  ritmo de aprendizaxe dos/as  alumnos/as depende do desenvolvemento  cognitivo de  cada un/unha 
deles/as, do seu contorno social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de ensino as 
diferentes  opcións  de  aprendizaxe,  tanto  de  grupo  coma  individuais:  é  o  que  chamamos  atención  á 
diversidade,  e  que  se  converte  nun  elemento  fundamental  do  proceso  de  ensino‐aprendizaxe.  Estas 
necesidades formativas do alumnado poden ser logradas mediante o uso de diversos materiais curriculares 

8.2 As Competencias Clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.?  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 
significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 
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 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 

 
A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 

pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
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entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecirlo. 

 
‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
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éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 
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A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  
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A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
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que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  

 
Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 

chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 



124 

 

socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 
compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
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xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  

 
Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 

forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
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utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
O  coñecemento,  estudo  e  comprensión  tanto  dos  distintos  estilos  e  xéneros  artísticos  como  das 

principais  obras  e  producións  do  patrimonio  cultural  e  artístico  en  distintos  períodos  históricos,  as  súas 
características e as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte 
producidas,  todo  iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada,  igualmente, coa creación da 
identidade cultural como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  
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Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 
sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  

 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

8.3  Contribución Da Materia Á Adquisición Das Competencias Clave 

 

A  contribución da materia  de  TIC  ao desenvolvemento das  competencias  clave dependerá  en  grande 
medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística 
desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado  adquira  e  utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore 
programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información.  

 
A  competencia  matemática  e  as  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  poden  alcanzarse 

configurando  e  administrando  máquinas  e  sistemas  operativos,  aplicando  técnicas  de  tratamento  e 
almacenamento  de  datos  ou  asumindo  hábitos  seguros  no  contexto  das  redes  de  comu  nicación, 
competencias  que  tamén  se  favorecen  analizando  o  funcionamento  de  programas,  aplicacións  e  sistemas 
operativos,  ou  mediante  a  análise  e  a  valoración  das  repercusións  dos  hábitos  sociais  en  internet.  A 
competencia  dixital,  que  é  a  específica  desta materia,  desenvolverase  co  emprego  constante  das  TIC  para 
procurar  e  almacenar  información,  para  obter  e  presentar  datos  e  para  simular  sistemas,  ou  para  elaborar 
programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.  

 
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun 

certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia  aprendizaxe  e  que  aplique  o  aprendido  a 
situacións  cotiás  das  que  poida  avaliar  os  resultados.  Do  mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas 
alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de 
forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o 
desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.  

 
O  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  conséguese  nesta  materia  a  través  do  deseño,  da 

planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou 
en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos 
das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

 
As Tecnoloxías da Información e a Comunicación contribúen ao desenvolvemento das competencias do 

currículo entendidas como capacidades que ha de desenvolver o alumnado para aplicar de forma integrada os 
contidos da materia para lograr a realización satisfactoria das actividades propostas. 

 
A  materia  contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  en  comunicación  lingüística,  durante  o 

tratamento dos bloques de contidos, posto que o alumnado terá que realizar  tarefas de procura e posterior 
selección de información, o que lle obrigará a ler detidamente textos para realizar unha adecuada selección. 
Tamén consultará manuais e tutoriales de uso de ferramentas e programas que vai ter que manexar ou, no seu 
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caso,  instalar. 
Ademais, no contexto da realización de traballos de investigación, utilizará distintos formatos de presentación, 
como documentos de texto ou presentacións electrónicas nos que deberá utilizar apropiadamente a linguaxe 
e empregar un vocabulario adecuado. 

 
A comunicación lingüística estará tamén presente nas actividades que requiran traballo en grupo, onde 

os alumnos e as alumnas terán que expoñer as súas ideas, defendelas e argumentarlas, así como escoitar as 
dos demais para debater a idoneidad de todas elas. 

 
A materia  tamén contribúe ao desenvolvemento da competencia matemática e  competencias básicas 

en  ciencia  e  tecnoloxía  ao  abordar  o  tratamento  de  información  numérica  mediante  follas  de  cálculo.  O 
alumnado  traballará  con  porcentaxes,  cantidades  en  distintos  formatos,  fórmulas  e  funcións  matemáticas, 
ademais de presentar o resultado dese tratamento mediante distintas modalidades de gráficos, que haberán 
de elaborar e interpretar. 

 
Tamén  se  contribúe  a  través  da  análise  e  reflexión  sobre  a  evolución  das  propias  Tecnoloxías  da 

Información e a Comunicación e sobre a súa repercusión e impacto nos modosde vida da sociedade actual. 
 
Doutra  banda,  o  estudo e  análise  do  funcionamento dos  ordenadores,  equipos  informáticos  e  outros 

dispositivos,  así  como  os  elementos  físicos  necesarios  para  o  establecemento  e  xestión  de  redes 
intercomunicadas  ou  a  elección  do  compoñente  apropiado  para  unha  determinada  función  profundan  na 
adquisición desta competencia. 

 
A  contribución  desta  materia  á  competencia  digital  está  presente  ao  longo  e  ancho  do  proceso  de 

ensino‐aprendizaxe  da  materia.  A  análise  do  funcionamento  dos  distintos  dispositivos  e  a  instalación  e 
configuración de aplicacións incidirán notablemente na adquisición da competencia. 

 
Con todo incide dun xeito máis intensiva mediante a utilización das diversas ferramentas e aplicacións 

software para gestionar, tratar, procesar e presentar a información. 
 

Existe  unha  cantidade  e  variedade  considerable  de  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  á  nosa 
disposición,  polo  que  outra  forma  de  traballar  na  adquisición  da  competencia  digital  é  a  de  favorecer  o 
desenvolvemento,  por  parte  do  alumnado,  da  capacidade  de  elección  das  tecnoloxías  da  información  e  a 
comunicación  máis  adecuadas  aos  seus  propósitos,  desechando  aquelas  que,  por  unhas  ou  outras  razóns, 
poidan non ofrecer os resultados desexados. 

 
A  materia  contribúe  ao  desenvolvemento  da  competencia  aprender  a  aprender  propiciando  que  os 

alumnos e as alumnas sexan protagonistas principais da súa propia aprendizaxe. 
 
As actividades de carácter individual ofrecen a posibilidade de que o alumnado desenvolva estratexias 

de  aprendizaxe  autónoma.  Os  traballos  de  investigación  promoverán  a  procura  e  o  consiguiente  análise  e 
selección da información necesaria para a súa realización. 

 
  A utilización e consulta de manuais de instalación e uso das diversas ferramentas software favorecerá 
igualmente a aprendizaxe autónoma mediante a superación das dificultades atopadas. 

 
A contribución desta materia á competencia social e cívica conséguese incidiendo na parte máis social 

das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, promoviendo o traballo en grupo, onde se han de valorar as 
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ideas alleas e facer valer as propias con tolerancia e respecto. Tamén o traballo en grupo dá a oportunidade ao 
alumnado  de  someterse  a  planificaciones  conxuntas  e  de  adquirir  e  cumprir  compromisos  de  traballo.  As 
Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación  ofrecen  ferramentas  como  as  contornas  de  traballo 
colaborativos, cuxa utilización é clave no desenvolvemento deste tipo de habilidades e competencias. 

 
Por  outra  banda,  a  chamada web  social  proporciona  un  variado  número  de  ferramentas  en  liña  que 

permitirán ao alumnado publicar e compartir as súas producións, ademais de posibilitar o acceso a producións 
e documentos alleos, acceso que se ha de facer respectando as licenzas correspondentes de uso e distribución. 

 
Un  aspecto  significativo  relacionado  coa  competencia  cívica  que  se  pode  e  debe  traballar  desde  a 

materia  é  o  respecto  ás  licenzas  de  distribución  do  software  empregado  e  o  seguimiento  das  normas  de 
comportamento na Rede. 

 
A materia contribúe ao desenvolvemento da competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor, 

a través da participación dos alumnos e alumnas no desenvolvemento de pequenos proxectos nos que teñan 
que propoñer ideas e defendelas, gestionar prazos e recursos e mostrar certa capacidade de liderado á hora 
de tomar decisións en relación co proxecto. 

 
  A  contribución  da  materia  á  competencia  conciencia  e  expresións  culturais  realizarase  a  través  do 
traballo de edición de contidos multimedia (imaxes, vídeos e son) e a súa posterior integración en producións 
audiovisuales que han de seguir certos criterios estéticos acordes coa realidade cultural que nos rodea. 

 
As competencias deben estar integradas no currículo de Tecnoloxías da información e a comunicación. 

Para  que  tal  integración  prodúzase  de  xeito  efectivo  e  a  adquisición  das mesmas  sexa  eficaz,  deseñaranse 
actividades de aprendizaxe  integradas que permitan ao alumno avanzar  cara aos  resultados de aprendizaxe 
definidos. 

 
En  resumo, a materia de Tecnoloxías da  Información e da Comunicación ofrece un  inmenso potencial 

para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas 
tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC 
que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal 

 

8.4  Obxectivos Xerais  De Etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
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persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

8.5 Contidos da materia 

A materia Tecnoloxías da Información e a Comunicación prepara ao alumnado para desenvolverse nun 
marco  adaptativo;  máis  aló  dunha  simple  alfabetización  digital  centrada  no  manexo  de  ferramentas  que 
quedarán obsoletas nun  curto prazo de  tempo, é necesario dotar dos  coñecementos, destrezas e aptitudes 
para facilitar unha aprendizaxe permanente ao longo da vida, de forma que o alumnado poida adaptarse con 
versatilidad ás demandas que xurdan no campo das TIC. 

 
Día  a  día  aparecen  novos  dispositivos  electrónicos  que  crean,  almacenan,  procesan  e  transmiten 

información  en  tempo  real  e  permiten  ao  usuario  estar  conectado  e  controlar  en  modo  remoto  diversos 
dispositivos  no  fogar  ou  o  traballo,  creando  un  escenario  moi  diferente  ao  de  tempos  pasados.  É 
imprescindible educar no uso de ferramentas que faciliten a interacción dos mozos coa súa contorna, así como 
nos  límites  éticos  e  legais  que  implica  o  seu uso. Doutra  banda,  o  alumnado ha de  ser  capaz  de  integrar  e 
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vincular estas aprendizaxes con outros do resto de materias, dando coherencia e potenciando o dominio dos 
mesmos. 

 
Os contidos da materia se estructuran en seis grandes bloques. Esta clasificación non debe entenderse 

como elementos separados polo que non implica necesariamente unha forma de abordar os contidos no aula, 
senón unha disposición que axuda á comprensión do conxunto de coñecementos que se pretende conseguir 
desde un determinado enfoque pedagóxico. 

 
O Bloque dedicado a "Ética e estética na interacción en rede" busca reforzar as condutas e os hábitos 

seguros do alumnado na súa interacción coas contornas virtuales, que redunden nunha maior protección dos 
seus  datos  persoais  e  supoñan  unha  toma  de  conciencia  sobre  a  importancia  da  identidade  digital.  Tamén 
incide  na  necesidade  de  respectar  a  autoría  e  a  propiedade  intelectual  dos  materiais  publicados  na  rede 
facendo uso de forma adecuada das licenzas de distribución dispoñibles para estes contidos. 

 
O  Bloque  de  "Ordenadores,  sistemas  operativos  e  redes"  permite  que  o  alumnado  desenvolva 

habilidades para analizar o funcionamento de equipos informáticos, tanto a nivel de hardware como a nivel de 
software,  relacionando  os  resultados  do  seu  funcionamento  cos  parámetros  e  características  dos 
compoñentes e escollendo aquelas configuracións que permitan optimizar o funcionamento do equipo. Doutra 
banda,  e dado que estamos  inmersos nunha  sociedade  cada  vez máis  conectada,  se  antoja  indispensable o 
coñecemento das tecnoloxías e os protocolos de conexión que a fan posible, ademais da capacidade de análise 
sobre  o  funcionamento  das  redes  e  das  destrezas  indispensables  para  o montaxe  e  configuración  de  redes 
sinxelas. 

 
O  Bloque  centrado  en  "Organización,  deseño  e  produción  de  información  digital"  abarca  as 

ferramentas de escritorio para a creación de documentos textuales, o manexo de datos numéricos, a xestión 
de  bases  de  datos  e  o  deseño  de  presentacións,  ademais  da  creación  de materiais multimedia,  integrando 
imaxe, vídeo e son. 

 
Preténdese  con  este  bloque  que  o  alumnado  desenvolva  unha  serie  de  habilidades  que  lle  permitan 

gestionar e organizar a ingente cantidade de información dispoñible, de forma óptima e eficaz, sendo capaz de 
estructurarla  e  presentala  aos  demais  en  distintos  formatos,  utilizando  para  iso  diversas  aplicacións  e 
ferramentas de carácter específico. Máis aló de dominar o manexo dun determinado programa, os alumnos e 
as alumnas deben mellorar as súas estratexias para o tratamento da información e presentación de resultados 
con independencia da ferramenta empregada. 

 
O Bloque de "Seguridade informática" incide na necesidade de adoptar medidas de seguridade activa e 

pasiva enfocadas tanto á protección dos equipos, e aos seus elementos de hardware e de software, como á 
protección  do  ben  máis  preciar,  que  é  a  información,  co  obxectivo  de  preservar  o  seu  integridad, 
disponibilidad  e  privacidad.  O  alumno  e  a  alumna  deben,  xa  que  logo,  adquirir  habilidades  que  axuden  a 
reducir as ameazas que poden afectar a un sistema informático. 

 
O Bloque dedicado a"Publicación e difusión de contidos" axudará ao alumnado na creación de contidos 

propios  integrando  contidos  textuales,  gráficos  e multimedia  que  serán publicados na web,  respectando os 
estándares establecidos e aplicando recomendaciones de accesibilidad na publicación. O alumno e a alumna 
deben participar de forma activa nas redes sociais non só como receptores senón tamén como emisores de 
información. 
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Para  rematar,  o  Bloque  "Internet,  redes  sociais,  hiperconexión"  incide  na  necesidade  de  que  o 
alumnado gestione e participe en diferentes comunidades virtuales e tamén coñeza e utilice distintas canles 
de  distribución  multimedia  así  como  outras  formas  de  compartir  as  súas  propias  producións. 
Devandito todo o anterior, a concreción curricular da asignatura componse de contidos, criterios de avaliación, 
competencias e estándares de aprendizaxe que se organizan e secuencian en unidades didácticas, tal e como 
pode verse máis adiante 

 
En  función  da  vixencia  e  da  utilidade  dos  aspectos  que  trata  esta  materia,ofrece,  sen  dúbida,  un 

inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto 
de  competencias  relacionadas  tanto  co  contexto  profesional  como  coa  participación  cidadá  e  co 
desenvolvemento persoal.  
 

Bloque 1 Ética e estética na interacción en rede 

 Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede. Contrasinais. Condutas 
e hábitos seguros.  

 Intercambio e publicación de  información dixital na  rede. Seguridade e  responsabilidade no uso dos 
servizos de publicación 

 Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na web. Tipos de licenzas 
de distribución. 

 Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de uso e distribución. 

 Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de protección activa ante 
dos intentos de fraude. 

Bloque 2 Computadores, sistemas operativos e redes 

 Funcións de configuración dos equipamentos informáticos. 

 Instalación e eliminación de software de propósito xeral. 

 Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 

 Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e característica 

 Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles. 

Bloque 3 Organización, deseño e produción de información dixital 

 Procesos  de  produción  de  documentos  con  aplicacións  ofimáticas  e  de  deseño  gráfico. Maquetaxe. 
Importación de imaxes e gráficos. 

 Formatos abertos e estándares de formato na produción de documentación.  

 Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. Elaboración de informes sinxelos. 

 Organización  da  información  en  bases  de  datos.  Realización  de  consultas  básicas  e  xeración  de 
documento 

 Tipos  de  presentacións  e  estrutura  do  contido.  Deseño  da  estrutura  e  de  elementos  gráficos 
adecuados para o público obxectivo. Importación de elementos multimedia, de imaxes e de gráficos. 

 Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. Captura de imaxe, de audio e 
de vídeo, e conversión a outros formatos. 

 Tratamento  básico  da  imaxe  dixital.  Exposición,  saturación,  luminosidade  e  contraste.  Resolución  e 
formatos 

Bloque 4 Seguridade informática 
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 Procedementos  de  intercambio  de  información  entre  dispositivos  físicos  de  características  técnicas 
diversas. 

 Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección.  

 Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e devasas. 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 

 Compartición de recursos en redes locais e en internet. 

 Deseño de páxinas web sinxelas  

 Creación e publicación na web. Estándares de publicación.  

 Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de carácter social. 

Bloque 6 Internet, redes sociais e hiperconexión 

 Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles. 

 Recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde. 

 Administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e seguridade. 

 Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores. 

 Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais.  

 Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de materiais propios. 

8.6 Temporalización 

      

1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1 ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE 

 
 
 
 
 
 

Setembro 
Outubro 

 
 
 
 
 
 
 

15 

  B1.1  Políticas  de  seguridade  para  a  protección  do  individuo  na 
interacción  coa  rede.  Contrasinais.  Condutas  e  hábitos 
seguros. 

  B1.2  Intercambio  e  publicación  de  información  dixital  na  rede. 
Seguridade  e  responsabilidade  no  uso  dos  servizos  de 
publicación 

  B1.3  Dereitos  de  propiedade  intelectual  e  de  explotación  dos 
materiais aloxados na web. Tipos de licenzas de distribución 

  B1.4  Propiedade e distribución do software e da información. Tipos 
de licenzas de uso e distribución 

  B1.5  Identidade  dixital,  privacidade  e  seguridade. 
Desenvolvemento de actitudes de protección activa ante dos 
intentos de fraude. 

 

1
ª 

A
V UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD.  BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS



134 

 

TEMA 
PROX. 

 
B2 

 
BLOQUE 2: COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E 

REDES 

 
 
 
 

Noviembre 
Diciembre 

 
 
 
 
 

15 

  B2.1  Funcións de configuración dos equipamentos informáticos. 

  B2.2  Instalación e eliminación de software de propósito xeral. 

  B2.3  Utilización  de  software  de  comunicación  entre 
equipamentos e sistemas 

  B2.4  Arquitectura  dun  computador:  compoñentes  básicos  e 
característica 

  B2.5  Elementos  e  sistemas  para  a  comunicación  con  fíos  e  sen 
eles. 

      

2ª Avaliación 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3 ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE 

INFORMACIÓN DIXITAL 

 
 
 
 

Enero 
Febrero 
Marzo 

 
 
 
 
 

20 

  B3.1  Procesos  de  produción  de  documentos  con  aplicacións 
ofimáticas  e  de  deseño  gráfico.  Maquetaxe.  Importación  de 
imaxes e gráficos. 
 

  B3.2  Formatos  abertos  e  estándares  de  formato  na  produción  de 
documentación. 

  B3.3  Operacións básicas en  follas de cálculo. Creación de gráficos. 
Elaboración de informes sinxelos 

  B3.4  Organización da información en bases de datos. Realización de 
consultas básicas e xeración de documento 

  B3.5  Tipos  de  presentacións  e  estrutura  do  contido.  Deseño  da 
estrutura  e  de  elementos  gráficos  adecuados  para  o  público 
obxectivo. Importación de elementos multimedia, de imaxes e 
de gráficos. 

  B3.6  Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes 
diversas. Captura de imaxe, de audio e de vídeo, e conversión 
a outros formatos 

  B3.7  Tratamento  básico  da  imaxe  dixital.  Exposición,  saturación, 
luminosidade e contraste. Resolución e formatos 

 

2
ª 

A
V
A
LI
A
C
IÓ

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B4 

 
BLOQUE 4 SEGURIDADE INFORMÁTICA 

 
 
 

 
 
   B4.1  Procedementos  de  intercambio  de  información  entre 
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dispositivos físicos de características técnicas diversas.   
Setembro 
Outubro 

 
 

15 
  B4.2  Riscos  de  seguridade  para  sistemas,  aplicacións  e  datos. 

Hábitos de protección 

  B4.3  Medidas  de  seguridade  activa  e  pasiva.  Actualización  do 
software. Antivirus e devasas 

      

3ª Avaliación 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B5 

 
BLOQUE 5. PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

 
 
 

Marzo 
Abril 

 
 
 

15 
  B5.1  Compartición de recursos en redes locais e en internet. 

  B5.2  Deseño de páxinas web sinxelas 

  B5.3  Creación e publicación na web. Estándares de publicación 

  B5.4  Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas 
das TIC de carácter social 

 
 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B6 

 
BLOQUE 6 INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN 

 
 
 

Maio 
Xuño 

 
 
 
 
 

15 

  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: 
intercambios económicos e seguridade. 

  B6.4  Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores 

  B6.5  Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción 
en redes sociais. 
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8.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 
 

Temporalización 1ª Avaliación  Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

Id
e
n
t.
 

Id
e
n
ti
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se

 

O
b
s.
 a
u
la
 

1 

B1.1  B1.1  TICB 
1.1.1 

CD 
CSC 
 

Interactúa  con 
hábitos  adecuados 
en  contornos 
virtuais 

80%  20%    80%        20% 

B1.2  TICB 
1.1.2 

CD 
 CMCCT 
 

Aplica  políticas 
seguras  de 
utilización  de 
contrasinais  para  a 
protección  da 
información persoal 

50%  20%    80%        20% 

B1.3  B1.2  TICB 
1.2.1 

CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

Realiza  actividades 
con 
responsabilidade 
sobre conceptos 
como  a  propiedade 
e  o  intercambio  de 
información. 

60%  20%            100% 

B1.4  B1.3  TICB 
1.3.1 

CD 
CAA 
CSC 
 

Consulta  distintas 
fontes  e  navega 
coñecendo  a 
importancia  da 
identidade  dixital  e 
os  tipos  de  fraude 
da web. 

80%  20%    80%        20% 

B1.5  TICB 
1.3.2 

CD 
CSC 
CCEC 

Diferencia  o 
concepto  de 
materiais  suxeitos a 
dereitos  de  autoría 
e materiais  de  libre 
distribución. 

60%  20%  90%          10% 
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Temporalización 1ª Avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
a 
e
sc
ri
ta
 

Tr
ab

al
lo
 In

d
iv
. 

P
ro
xe
ct
o
 

M
e
m
o
ri
a 

C
ad

e
rn
o
 c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

 
 
 
 
2 

B2.1  B2.1  TICB 
2.1.1 

CD 
CMCCT. 
CAA 

Realiza operacións 
básicas  de 
organización  e 
almacenamento 
da información. 
 
 

100  10    20        80 

TICB 
2.1.2 

CD 
CMCCT. 
 

Configura elementos 
básicos  do  sistema 
operativo e de 
accesibilidade  do 
equipamento 
informático. 

80  10    20        80 

B2.2  B2.2  TICB 
2.2.1 

CD 
CMCCT. 
CAA 
 

Resolve problemas 
vinculados  aos 
sistemas operativos 
e  ás  aplicacións  e  os 
programas 
vinculados a estes. 

50  20            100 

B2.3  B2.3  TICB 
2.3.1 

CD 
CMCCT. 
 

Administra  o 
equipamento 
con responsabilidade 
e  coñece  aplicacións 
de comunicación 
entre dispositivos. 

80  10            100 

B2.4  B2.4  TICB 
2.4.1 

CD 
CMCCT. 
 

Analiza  e  coñece 
diversos 
compoñentes  físicos 
dun computador, 
as  súas 
características 
técnicas  e  as 
conexións entre eles 

70  20  90          10 

B2.5  B2.5  TICB 
2.5.1 

CD 
CMCCT. 
CCL 
 

Describe  as  formas 
de 
conexión  na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

90  20  90          10 
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Temporalización 2ª Avaliación 

Estandáres de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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n
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. 
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o
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3 

B3.1  B3.1  TICB 
3.1.1
. 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Elabora e maqueta 
documentos  de 
texto con aplicacións 
informáticas  que 
facilitan  a  inclusión 
de  táboas,  imaxes, 
fórmulas,  gráficos, 
así  como  outras 
posibilidades  de 
deseño,  e 
interactúacon  outras 
características  do 
programa. 

90% 20%    90%        10% 

B3.2  TICB 
3.1.2 

CD 
CMCCT. 
CCL 
CSIEE 
 

Produce  informes 
que 
requiren  o  emprego 
de  follas  de  cálculo, 
que  inclúan 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

80  20    90        10 

B3.3 

B3.4  TICB 
3.1.3 

CD 
CMCCT. 
CAA 
CSIEE 
 

Elabora  bases  de 
datos  sinxelas  e 
utiliza  a  súa 
funcionalidade  para 
consultar  datos, 
organizar  a 
información  e  xerar 
documentos. 

40  20    90        10 

B.5  B3.2  TICB 
3.2.1 

CD 
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEECC
EC 
CSC 

Integra  elementos 
multimedia,  imaxe  e 
texto  na  elaboración 
de  presentacións, 
adecuando o deseño 
e  a  maquetaxe  á 
mensaxe  e  ao 
público  obxectivo  a 
quen vai dirixido 

90  20    90        10 

B3.6 

B3.7  TICB 
3.2.2 

CD 
CMCCT. 

Emprega dispositivos 
de captura de imaxe, 

70  20    90        10 
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CCL 
CAA 
CSIEE 
 

audio  e  vídeo,  edita 
a  información 
mediante  software 
específico  e  crea 
novos materiais 
en  diversos 
formatos. 

 
 

Temporalización 2ª Avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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4 

B4.1  B4.1  TICB 
4.1.1 

CD 
CMCCT. 
 

Analiza  e  coñece 
dispositivos  físicos  e 
características 
técnicas, de conexión 
e  de  intercambio  de 
información  entre 
eles. 

50% 40%  90%          10% 

TICB 
4.1.2 

CD 
CMCCT. 
 

Coñece  os  riscos  de 
seguridade  e 
emprega  hábitos  de 
protección 
adecuados. 

50% 30%    100
% 

       

B4.2  TICB 
4.1.3 

CD 
CMCCT. 
CCL 
 

Describe  a 
importancia  da 
actualización  do 
software  e  do 
emprego de antivirus 
e  de  devasas  para 
garantir  a 
seguridade. 

50% 30%    100
% 

       

B4.3 

 

Temporalización 3ª Avaliación 

Estandáres de 
aprendizaxe 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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140 

 

5 

B5.1  B5.1  TICB 
5.1.1 

CD  
CMCCT. 
CAA 
CCEC 

Realiza  actividades 
que  requiren 
compartir  recursos 
en  redes  locais  e 
virtuais. 

80  25    90        10 

B5.3  B5.2  TICB 
5.2.1 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
 

Integra  e  organiza 
elementos  textuais 
e  gráficos  en 
estruturas 
hipertextuais. 

50  25    90        10 

TICB 
5.2.2 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Deseña  páxinas 
web  e  coñece  os 
protocolos  de 
publicación,  baixo 
estándares 
adecuados  e  con 
respecto  aos 
dereitos  de 
propiedade. 

40  25    90        10 

B5.4  B5.3  TICB 
5.3.1 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Participa 
colaborativamente 
en  diversas 
ferramentas das TIC 
de  carácter  social  e 
xestiona os propios 

40  25    90        10 

B.5.5 

 
 

Temporalización 1ª Avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
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6 

B6.1  B6.1  TICB 
61.1 

CD  
CMCCT. 
CSIEE 
 

Elabora 
materiais  para  a 
web  que 
permiten  a 
accesibilidade  á 
información 
multiplataforma 

80% 35%   90%        10%

B6.2  TICB 
6.1.2 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CCEC 

Realiza 
intercambio  de 
información  en 
distintas 
plataformas  nas 
que  está 

70% 10%   90%        10%
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rexistrado/a  e 
que  ofrecen 
servizos  de 
formación, lecer, 
etc 

B6.3  TICB 
6.1.3 

CD  
CMCCT. 
 

Sincroniza  a 
información 
entre  un 
dispositivo móbil 
e  outro 
dispositivo. 

100% 10%   90%        10%

B6.4 

B6.5  B6.2  TICB 
6.2.1 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

Participa 
activamente  en 
redes sociais con 
criterios  de 
seguridade. 

20% 10%   90%        10%

B6.6  B6.3  TICB 
6.3.1 

CD  
CMCCT. 
CCL 
CSC 
 

Emprega  canles 
de  distribución 
de  contidos 
multimedia  para 
aloxar  materiais 
propios  e 
enlazalos 
noutras 
producións. 

80% 35%   90%        10%

 
 

8.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 
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8.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 

A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

7.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
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Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 
didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 

Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 
balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 
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6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 

.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 

coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 
Para o curso de 4º ESO que é da Lomce e atendendo a “Orde ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que 

se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, 
a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato”, procederemos a detallar unha serie de indicadores. 

 
Estes  indicadores  por  unha  parte  estarán  agrupados  en  dimensións.  Entendamos  estas  dimensiones 

como facetas que presentan as distintas capacides. Obviamente existen mais dimensións que as detalladas a 
continuación,  e  según as  distintas  escuelas de pensamento estas poden  variar. No noso  caso o punto  focal 
para o seu desenvolvemento foi a resolución de problemas tecnolóxicos na actualidade. 

 
Ademáis  estes  indicadores  están  claramente  ligados  ás  distintas  capacidades,  adquirindo  deste  xeito 

unha virtud integradora entre os conceptos e as competencias. 
 
Estes  indicadores  nos  axudaran  a  avaliar  ó  alumnado  á  vez  que  integran  as  competencias  dentro  da 

programación de aula. Unha vez desenvolvidos e concretados nos distintos niveis nos serviran para definir os 
graos mínimos que debe acadar o alumnado para superar a materia. 

 
Finalmente,  os  indicadores,  serviran  como  ferramenta  para  concretar  os  logros  do  alumnado  e  polo 

tanto para cuantificar numericamente a cualificación do mesmo. 
 
Os indicadores, asociados a súa competencia están detallados na seguinte táboa. 
 

Dimensións Indicadores 

Comunicación lingüística (CCL) 

Comprensión oral e escrita 

(43) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico e o seu significado. 

(44) Escoitar activamente na aula. 

(45) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

Expresión oral e escrita 

(46) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

(47) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

(48) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso 
tecnolóxico. 

(49) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

(50) Estruturar os contidos. 

(51) Revisar os textos escritos. 
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Normas de comunicación 

(52) Intervir de xeito espontáneo da escoita activa con cuestións tecnolóxicas. 

(53) Respectar a orden de intervención. 

(54) Controlar o uso da cortesía. 

Comunicación noutras linguas 

(55) Empregar cando sexa preciso vocabulario doutras linguas para identificar os distintos 
elementos tecnolóxicos. 

(56) Buscar e Ler textos técnicos en outras linguas. 

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

Manexo de elementos 
matemáticos 

(277) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

(278) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas 
tecnolóxicos. 

(279) Realizar correctamente os cálculos. 

(280) Aplicar propiedades e regras nas operacións. 

(281) Resolver ecuacións. 

(282) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

(283) Realizar operacións con funcións. 

(284) Ler  táboas de resultados. 

(285) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

(286) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

(287) Usar múltiplos das unidades. 

(288) Recoñecer os errores de medida. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

(289) Xulgar se os resultados son razoables. 

(290) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

(291) Extraer os datos de los problemas. 

(292) Recoñecer e diferencia variables e constantes. 

(293) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 

(294) Entender as relación entre fórmulas e funcións. 

(295) Recoñecer as variables nunha función e as súas dependencias. 

(296) Comprobar os resultados dos problemas. 

(297) Presentar os resultados dun xeito claro e ordenado. 

(298) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

(299) Realizar táboas de resultados.* 

(300) Coñecer a interacción entre símbolos. 

(301) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(302) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

(303) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

(304) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

(305) Relacionar cada unidade coa súa magnitude. 

(306) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

(307) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

(308) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(309) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 



146 

 

(310) Predicir as propiedades dun material. 

(311) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

(312) Identificar os distintos tipos de materiais e os asocia as súas propiedades. 

(313) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 

(314) Analizar os resultados das actividades prácticas. 

Explicación da realidade 
natural 

(315) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar en cada problema 
tecnolóxico. 

(316) Coñecer as leis básicas do universo. 

(317) Coñecer o ámbito de aplicación de cada lei. 

(318)   

(319) Diferenciar as leis derivadas. 

(320) Coñecer as distintas constantes das leis básicas do universo. 

(321) Coñecer as magnitudes implicadas en cada lei. 

(322) Inquirir sobre o funcionamento do universo. 

(323) Recoller datos das distintas leis. 

(324) Coñecer as propiedades da materia. 

(325) Coñecer a estrutura da materia. 

(326) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

(327) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos 
materiais. 

(328) Coñecer as constantes físicas que determinan as unidades. 

Traballar con sistemas de 
representación 

(329) Ler gráficas.* 

(330) Realizar gráficas.* 

(331) Representar obxectos nas dimensións espaciais en distintos sistemas. 

(332) Empregar escalas. 

(333) Recoñecer símbolos tecnolóxicos.* 

(334) Ler sistemas e esquemas de representación.* 

Traballar en dimensións 
espacio-temporais 

(335) Traballar na dimensión temporal. 

(336) Manexar a magnitude temporal con soltura. 

(337) Traballar nas dimensións espacias. 

(338) Manexar as magnitudes espaciais con soltura. 

A ciencia no día a día 

(339) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

(340) Recoñecer códigos empregados na tecnoloxía.* 

(341) Asociar os códigos co que representan. 

(342) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican as distintas leis. 

(343) Identificar as leis que aparecen nas distintas solucións tecnolóxicas. 

(344) Distinguir entre unha lei ideal e a realidade. 

(345) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

(346) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

(347) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

(348) Coñecer como se obteñen e elaboran os distintos materiais.* 

Comprensión do (349) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 
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coñecemento científico (350) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

(351) Empregar os códigos no contexto axeitado. 

(352) Predicir o código que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(353) Coñecer as unidades de cada magnitude. 

(354) Diferenciar entre unidades e magnitudes. 

(355) Coñecer o método científico. 

(356) Diferenciar opinión de evidencia. 

(357) Relacionar causas con efectos. 

(358) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

(359) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

(360) Inquirir sobre novos materiais. 

Ciencia aplicada 

(361) Comprobar as leis mediante actividades prácticas. 

(362) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

(363) Recoller datos das distintas propiedades. 

(364) Empregar correctamente a calculadora. 

(365) Saber empregar instrumentos de medida.* 

(366) Realizar medidas correctamente. 

(367) Realizar documentos técnicos. 

(368) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para cada material.* 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxías da información 
(55) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

(56) Saber o que é unha dirección web. 

Seguridade dixital 

(57) Coñecer os protocolos de seguridade na rede. 

(58) Rexeitar conexións se non se usan protocolos seguros. 

(59) Valorar a seguridade das identidades dixitais. 

Comunicación dixital 

(60) Usar normas de cortesía na rede. 

(61) Enviar información a través da rede. 

(62) Almacenar información na nube. 

(63) Compartir ficheiros na nube. 

Utilización de ferramentas 
dixitais. Creación de contidos 

(64) Crear contidos usando recursos dixitais.* 

(65) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(66) Coñecer os programas que serven para realizar unha tarefa e escoller o axeitado.* 

(67) Usar con soltura programas técnicos.* 

(68) Apreciar e usar os programas técnicos que ofrecen os teléfonos “intelixentes”. 

(69) Programar. 

Relacionar o hardware co 
software 

(70) Ser consciente das limitacións dos equipos informáticos. 

(71) Coñecer o funcionamento e partes dun equipo informático. 

(72) Coñecer e valorar os distintos sistemas operativos. 

Aprender a aprender (CAA) 

Uso para mellorar as 
capacidades e coñecementos 

(55) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

(56) Realizar preguntas dos términos que non se entenden. 
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dos demais (57) Ser capaz de tratar a información tecnolóxica. 

(58) Avaliar a validez das solucións tecnolóxicas propias e alleas. 

Conciencia consecución de 
obxectivos 

(59) Ser consciente das habilidades propias e alleas. 

(60) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

(61) Reforzar na casa os seus coñecementos. 

Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(62) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

(63) Ter curiosidade por como os coñecementos matemáticos axudan a aplicar solucións 
tecnolóxicas. 

(64) Interese por aplicar solucións tecnolóxicas na súa realidade cotiá. 

(65) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

(66) Temporizar a realización de tarefas 

(67) Prever os materiais que necesita para levar a cabo un proxecto ou práctica.* 

(68) Adquirir novas destrezas no uso de ferramentas e máquinas.* 

(69) Mellorar as habilidades propias. 

(70) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

Innovación nos recursos 
educativos 

(71) Incorporar o uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

(72) Aproveitar a oportunidade de reciclaxe informativo que ofrecen as novas tecnoloxías

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Relación cos demais 

(46) Asumir normas de urbanidade e cortesía na aula. 

(47) Respectar as quendas de palabra. 

(48) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

(49) Organizarse cos seus compañeiros. 

(50) Respectar as capacidades e destrezas tecnolóxicas do resto do alumnado. 

Adquisición de valores para a 
vida en sociedade 

(51) Valorar a puntualidade. 

(52) Asumir as normas de seguridade no taller. 

(53) Ser crítico co seu traballo. 

(54) Cumprir as datas de entrega. 

Fomento de valores para a 
vida en sociedade 

(55) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 

(56) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

Recoñecemento da riqueza 
da diversidade 

(57) Escoitar con interese. 

(58) Escoitar e acepta outras solucións tecnolóxicas. 

Conservación do entorno 
natural 

(59) Valorar o entorno. 

(60) Conservar o entorno. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Creatividade 

(52) Propoñer solucións imaxinativas a problemas tecnolóxicos. 

(53) Experimentar cos obxectos tecnolóxicos construtivamente. 

(54) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

(55) Profundar de xeito autónomo en temas tecnolóxicos. 

Capacidade emprendedora 

(56) Traer materiais para prácticas. 

(57) Adquirir os elementos tecnolóxicos precisos. 

(58) Mostrar iniciativa no uso das ferramentas. 

(59) Rematar todos os proxectos que se inician. 
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(60) Manter un ritmo constante de traballo. 

(61) Estudar formas de mellorar o rendemento. 

(62) Autosuperarse nos logros prácticos. 

(63) Autosuperarse nos logras académicos. 

Autonomía persoal 

(64) Valorar os seus logros. 

(65) Anticipar problemas. 

(66) Traballar individualmente. 

Liderado 
(67) Colaborar nun grupo. 

(68) Saber delegar. 

 

8.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede 

B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a 
protección do individuo na súa interacción na rede. 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais 
TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais 
para a protección da información persoal. 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación 
de información dixital con criterios de seguridade e 
uso responsable.  

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e o intercambio de información 

B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos 
materiais aloxados na web.   

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a 
importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 
TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos 
de autoría e materiais de libre distribución. 

BLOQUE 2: computadores, sistemas operativos e redes 

B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que os configuran e a súa 
función no conxunto. 

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información 

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e 
de accesibilidade do equipamento informático 

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software 
de propósito xeral. 

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas 
operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 

B2.3. Utilizar software de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e co- 
ñece aplicacións de comunicación entre dispositivos. 

B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 
identificando os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características. 

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características técnicas e as conexións entre 
eles 

B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación 
entre dispositivos dixitais. 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 
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B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 
para a produción de documentos 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con 
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, 
imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de 
deseño, e interactúa con outras características do programa 
Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, 
que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos 
TICB3.1.3. Elabora bases de dato sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos, organizar a información e 
xerar documentos. 

B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en diversas 
producións. 

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a 
maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido 
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 

Bloque 4 . Seguridade informática 

B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva 
na protección de datos e no intercambio de 
información. 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características 
técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados 
TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e 
do emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade. 

Bloque 5 Publicación e difusión de contidos 
B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 
información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles. 

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en 
redes locais e virtuais 

B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren 
información textual, numérica, sonora e gráfica. 

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 
TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de 
publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade 

B5.3. Coñecer os estándares de publicación e 
empregalos na produción de páxinas web e coas 
ferramentas das TIC de carácter social. 

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas 
das TIC de carácter social e xestiona os propios 

Bloque 6 Internet, redes sociais e hiperconexión 

B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que 
permitan a ac cesibilidade ás producións desde 
diversos dispositivos móbiles. 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma. 
TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc 
TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e 
outro dispositivo 

B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos 
adecuados no uso e no intercambio da información a 
través de redes sociais e plataformas. 

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de 
seguridade. 

Publicar e relacionar mediante hiperligazóns 
información en canles de contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e vídeo. 

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia 
para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións. 
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8.9 Criterios de cualificación e promoción 

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os 
seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións: 

 

Actividades de avaliación Notas Peso relativo Valor numérico do apartado 
Probas escitas (controis): 
Proba nº 1 
Proba nº 2 

 
60% 

 

Traballos en grupo: 
Traballos de prácticas 
Traballo do Proxecto 

 
40% 

 

Predisposición cara ó traballo. 
Interese polo traballo 
Cumprimento das normas 

Non cumplir estes conceptos implicará a acumulación de notas negativas que se 
restarán á nota e que poden levar ao suspenso 

 

 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN 
 

En todo caso, este tipo de esquema variará dependendo da unidade ou unidades traballadas e tamén do 
grupo. Os tantos por cento de peso que se lle outorga a cada actividade de avaliación son só orientativas, para 
facilitar a asignación dunha nota numérica ó alumno ou alumna. 

Tomando como marco de referencia os criterios xerais de avaliación impostos por  lei para cada curso, 
consideraranse como contidos mínimos os criterios de avaliación específicos establecidos para cada unidade 
didáctica a desenrolar, os cales extráense dos criterios xerais. 

Os criterios básicos que rexerán a avaliación para cada alumno ou alumna serán os seguintes: 

‐ A aplicación e materialización dos criterios de avaliación para cada unidade didáctica farase mediante 
os distintos tipos de actividades expostas na presente programación. 

‐A  nota  da  avaliación  será  a  media  das  notas  dos  exames    e  as  actividades  (según  a  ponderación 
correspondente) realizados durante a avaliación, redondeada seguindo o criterio matemático (sempre e cando 
a actitude  e comportamiento na aula sexan bos).   

1ª AVALIACIÓN  2ª AVALIACIÓN  3ª AVALIACIÓN 

Gmail 
 

5%  Gimp 
 

50%  Sistemas 
Operativos 
 

Examen 
40% 
 

Estética y ética 
Examen 

10%  Audacity  40%  Redes 
Informáticas 

Procesador 
 

30%  Bases de datos  10%  HTML  25% 

Presentación 
 

25%  Vídeo digital  25% 

Hojas de cálculo 
 

30%  Phyton  10% 
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‐Para poder avaliar as actividades é obrigatorio entregar dentro de prazo as actividades ou calquer outro 
traballo proposto. Non se avaliarán os traballos ou actividades entregados fora de prazo. 

‐Como as distintas  actividades  son para  realizar dentro da  aula,  non  se  avaliarán  se    hai  una  falta de 
asistencia sen xustificar de máis do 30% das horas adicadas a esa actividade. 

‐ Para poder avaliar os traballos ou actividades deben entregarse da forma en que se indica. 

‐  Aquel  alumno  ou  alumna  que  supere  unha  nota  media  superior  ou  igual  a  5   terá  a  avaliación 
aprobada. 

‐ O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición 
de participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

‐En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

 ‐No mes de Xuño realizaráse un exame final  de toda a asignatura co que se pode subir cómo máximo 
dous puntos a nota media  final, o que poderán  presentar todos aqueles alumnos e alumnas que teñan una 
nota media maior o igual a tres. 

‐Para aqueles alumnos que non  superen a nota numérica de 3 puntos  teñen a asignatura  suspensa e 
terán que presentarse a convocatoria de setembro. 

 
8.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

UNIDADE 1 ORDENADORES E SISTEMAS OPERATIVOS 
 
 

CONTIDOS 

 

_Equipos informáticos  
_Compoñentes básicos dun ordenador. 
_Interconexiones e características 
‐Sistemas operativos. Tipos yfunciones 
_Windows. Contorna de traballo e principais utilidades  
_Linux. Contorna de traballo e principais utilidades 
_Instalación e desinstalación de software de propósito xera! 
_Ferramentas de accesibilidad  
_Solución de problemas de instalación do sistema operativo 
_Sistemas operativos virtuales  

UNIDADE 2 REDES INFORMÁTICAS E A SÚA SEGURIDADE 
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CONTIDOS 

 

‐Redes. Definición e tipos 
‐Elementos físicos dunha rede  
‐Conexión alámbrica e inalámbrica 
‐Configuración básica de rede 
‐Configuración básica de rede inalámbrica  
‐Compartir recursos en rede 
‐Redes privadas virtuales (VPN) 
‐Control remoto de ordenadores 
‐Seguridade informática 
 

UNIDADE 3  ÉTICA E ESTÉTICA NA REDE 
 

CONTIDOS 

 

_Sociedade da información 
_Marca persoal e reputación online 
_Protección da intimidade 
_Contraseñas seguras 
_Identidade dixital e fraude 
_Propiedade e intercambio de información 
 

UNIDADE 4 
 
 
 
 

CONTIDOS 

 

_Produción ofimática 
_O procesador de textos 
_A folla de cálculo 
_Base de datos 
_Presentacións 
_Ofimática na rede 
 

UNIDADE 5 
 
 

CONTIDOS 

 

_Produción multimedia 
_Imaxen dixital 
_Gráfico vectorial 
_Son dixital 
_Vídeo dixital 
_Produción de DVD de vídeo 
 

UNIDADE 6 
 
 

CONTIDOS 

 

_Funcionamento da web 
_Tipos de páxinas web 
_HTML. O lenguaxe estándar da web 
_Organización dos elementos nas páxinas web 
_Creación de páxinas con editores web 
_Xestores de contidos 
_Outras formas de crear páxinas web 
_Publicación da páxina web 
_Accesibilidade na web 
 

UNIDADE 7 
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CONTIDOS 

 

_Qué é Internet? 
_Comunidades virtuais 
_Redes sociais 
_Todas as miñas redes nun mesmo lugar 
 

 

9. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PROGRAMACIÓN 2º ESO 

9.1. Introdución 

 

 A  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa(  LOMCE),  foi 
desenvolvida na Comunidade Autónoma de Galicia pola ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que establece a 
relación de materias de  libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de 
educación  secundaria  obrigatoria. O  presente  documento  refírese  á   matéria  de  programación  do  primeiro 
curso da ESO 

A  informática  desenvolve  un  papel  fundamental  na  sociedade  actual,  porque  está  integrada  en  case 
todas  as  tecnoloxías  aplicadas  para  satisfacer  as  necesidades  individuais  e  colectivas.  Neste  sentido, 
Programación achégalle ao currículo a capacidade de analizar problemas e necesidades do mundo real, e a de 
deseñar  algoritmos  que  os  resolvan  e  que  poidan  aplicarse  na  construción  de  sistemas  tecnolóxicos.  Pero, 
ademais,  a  programación  dota  o  alumnado  de  técnicas  e  habilidades  que  permiten  aumentar  as  súas 
capacidades  de  análise  e  de  resolución  de  problemas  que,  xunto  coa  potenciación  da  capacidade  de 
innovación, proporcionan a esta materia unha gran relevancia educativa.  

No  desenvolvemento  das  tarefas  propias  da  programación  conxúganse,  ademais  da  innovación, 
elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha 
cidadanía  autónoma  e  competente.  A  materia  de  Programación  achega  os  coñecementos  informáticos 
necesarios  para  resolver  problemas  deseñando  algoritmos  e  codificando  programas,  e  para  adaptarse  aos 
cambios propios do ámbito informático.  

Como  noutras  materias  que  tratan  aspectos  tecnolóxicos,  nesta  poden  integrarse  coñecementos  de 
carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que a programación informática se utilice para 
resolver  problemas  específicos  doutras  disciplinas.  Xa  que  logo,  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a 
conexión tanto con outras materias como con diversos temas de actualidade.  

A formulación dos contidos na lexislación ten a particularidade de organizalos en bloques, aínda que no 
seu tratamento docente non deben ser diferenciados uns doutros. Son os seguintes: 

Bloque 1 Diagramas de fluxo 

Trata  os  aspectos  básicos  do  deseño  de  algoritmos  e  da  súa  representación mediante  diagramas  de 
fluxo 

Bloque 2  Programación por bloques 
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Introduce  un  paradigma  de  programación  que  resulta  especialmente  útil  neste  nivel  educativo,  para 
unha  primeira  aproximación  a  esta  disciplina,  dada  a  súa  sinxeleza  e  as  súas  posibilidades  técnicas  para 
converter de forma gráfica diagramas de fluxo en programas 

Bloque 3 Programación web 

Introduce  as  linguaxes  de marcas  (apoiándose  na  linguaxe HTML)  e  as  ferramentas  da web  2.0,  para 
aplicar as destrezas de programación á produción de contidos sinxelos ao tempo que interactivos e accesibles     

O  ritmo de aprendizaxe dos/as  alumnos/as depende do desenvolvemento  cognitivo de  cada un/unha 
deles/as, do seu contorno social e do seu medio familiar, o que implica contemplar no proceso de ensino as 
diferentes  opcións  de  aprendizaxe,  tanto  de  grupo  coma  individuais:  é  o  que  chamamos  atención  á 
diversidade,  e  que  se  converte  nun  elemento  fundamental  do  proceso  de  ensino‐aprendizaxe.  Estas 
necesidades formativas do alumnado poden ser logradas mediante o uso de diversos materiais curriculares 

9.2 As Competencias Clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

 

● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.?  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 
significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 
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Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 
coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 

 
A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 

pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 
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‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 
físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecirlo. 

 
‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
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nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
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principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
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para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
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un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  

 
Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 

chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  
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As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 
xeito constructiva.  

 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 
compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 
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A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  

 
Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 

forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  
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Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 
conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  

 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
O  coñecemento,  estudo  e  comprensión  tanto  dos  distintos  estilos  e  xéneros  artísticos  como  das 

principais  obras  e  producións  do  patrimonio  cultural  e  artístico  en  distintos  períodos  históricos,  as  súas 
características e as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte 
producidas,  todo  iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada,  igualmente, coa creación da 
identidade cultural como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
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Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 
creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

9.3  Contribución Da Materia Á Adquisición Das Competencias Clave 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de 
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a 
tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre  os  dispositivos 
tecnolóxicos  e  as  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a  condición  de  inmediata  que  lle  son 
propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educativa.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos 
conxúganse, ademais da  innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que 
son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  da 
tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico‐tecnolóxica sobre a necesidade de construír 
unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.  

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao longo 
do  primeiro  ciclo  de  educación  secundaria  obrigatoria.  O  bloque  de  "Proceso  de  resolución  de  problemas 
tecnolóxicos"  trata  o  desenvolvemento  de  habilidades  e métodos  para  identificar  as  necesidades,  formular 
solucións  aos  problemas  técnicos,  e  proxectar  e  construír  os  obxectos  que  os  resolven.  Este  bloque  é 
transversal  con  respecto  á  materia  e  constitúe  o  eixe  principal  do  seu  desenvolvemento.  No  bloque  de 
"Expresión e comunicación  técnica" apréndese a  interpretar e producir documentos  técnicos, para o que se 
deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os 
documentos  deben  evolucionar  de  simples  a  complexos,  ao  tempo  que  se  introducen  as  tecnoloxías  da 
información e da comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata 
as  características,  as  propiedades  e  as  aplicacións  dos materiais  técnicos  como  as  técnicas  de  traballo  con 
ferramentas  e  máquinas,  e  os  comportamentos  relacionados  co  traballo  cooperativo  e  cos  hábitos  de 
seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas"  introduce as  forzas que soporta unha estrutura, os 
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos 
para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén 
se  tratan  os  fenómenos  e  os  dispositivos  asociados  á  electricidade,  a  forma  de  enerxía  máis  utilizada  nas 
máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" 
é  necesario  para  aprender  a  utilizar  eficientemente  as  ferramentas  dixitais,  dominio  que  debe  facilitar  as 
aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de 
xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 
é  necesaria  unha  formación  adecuada  no  uso  das  ferramentas  de  procura,  intercambio  e  publicación  de 
información. 

 No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático 
e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e mesmo  con 
diversos temas de actualidade.  

 
A contribución da matéria de `programación as competência clave e: 
 

CCL 

Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe 

Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en conta as súas características. 

Describe as características fundamentais e os comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas. 

Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade e a 
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usabilidade das páxinas 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CCMT 

Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. 

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. 

Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións 

. Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos. 

Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe 

Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación 

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas 

concretos 

Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas. . Realiza 

programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións condicionais e 

iterativas 

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos susceptibles de seren 

programados como partes separadas 

Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en conta as súas características. 
Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando variables e estruturas de 
almacenamento 
Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores e fíos. 

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas 

condicións. 

Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración 

Describe as características fundamentais e os comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas. 

Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade e a 

usabilidade das páxinas 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CD 
Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. 

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. 



167 

 

Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións 

. Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos. 

Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe 

Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación 

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas 

concretos 

 Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas. 

Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións 

condicionais e iterativas 

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos susceptibles de seren 

programados como partes separadas 

Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en conta as súas características. 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando variables e estruturas de 

almacenamento 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores e fíos. 

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas 

condicións. 

Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración 

Describe as características fundamentais e os comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas. 

Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade e a 

usabilidade das páxinas 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CAA 

Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos.  

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas 

concretos 

Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas. 

Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións 

condicionais e iterativas 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando variables e estruturas de 
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almacenamento 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores e fíos. 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CSC 

Describe as características fundamentais e os comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas.  

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CSIEE 

Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. 

Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. 

Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas 

concretos 

. Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas. 

. Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións 

condicionais e iterativas 

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos susceptibles de seren 

programados como partes separadas 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando variables e estruturas de 

almacenamento 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores e fíos. 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

CCEC 

Describe as características fundamentais e os comportamentos dos elementos das linguaxes de marcas. 

Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as ferramentas de creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 
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9.4  Obxectivos Xerais  De Etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 
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9.5  Contidos Da Materia 

 

Bloque 1. Diagramas de Fluxo 

 B1.1. Diagramas de fluxo: elementos, símbolos e o seu significado; ferramentas. 

 B.1.2. O termo «algoritmo». Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.  

 B1.3. Técnicas de resolución de problemas. 

 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.  
 

Bloque 2. Pprogramación por bloques 

 B2.1. Elementos da sintaxe da linguaxe.  

 B2.2. Elementos do contorno de traballo.  

 B2.3. Deseño de algoritmos utilizando ferramentas informáticas. 

 B2.4. Instrucións básicas: movemento, aparencia, sons e debuxo. 

 B2.5. Instrucións de control de execución: condicionais e bucles.  

 B2.6. Operadores aritméticos e lóxicos. 

 B2.7. Estruturas de almacenamento de datos. Variables e listas. 

 B2.8. Instrucións de manexo de controis, sensores e eventos. 

 B2.9. Execución. Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba.  

 B2.10. Depuración e documentación de programas. 
 

Bloque 3. Programación Web 

 B3.1. Linguaxes de marcas para a creación de documentos web. HTML.  

 B3.2. Accesibilidade e usabilidade na internet. 

 B3.3. Ferramentas de creación de contidos da web 2.0. 

 

9.6 Temporalización 

      

1ª Avaliación 

1
ª 

A
V
A
LI
A
C
IÓ
N UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: DIAGRAMAS DE FLUXO 

 
 
 

 
 
   B1.1  Diagramas de fluxo: elementos, símbolos e o seu significado; 
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1  ferramentas   
 
 

Setembro 
Outubro 
Novembro 
Decembro 

 
 
 
 

11 

B1.2  O  termo  "algoritmo".  Deseño  de  algoritmos  utilizando 
diagramas de fluxo 

B1.3  Técnicas de resolución de problemas 

 
2 

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. 

 
      

2ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
  UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES 

 
Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 

 
 

12   B2.1  Elementos da sintaxe da linguaxe 

  B2.2  Elementos do contorno de traballo 

  B2.3  Deseño de algoritmos utilizando ferramentas informáticas. 

 
      

3ª Avaliación 

3
 A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN WEB 

 
 

Abril 
Maio 
Xuño 

 
 
 

10 
  B3.1  Linguaxes  de  marcas  para  a  creación  de  documentos 

web.HTML 

  B3.2  Accesibilidade e usabilidade en internet. 

  B3.3  Ferramentas de creación de contidos da web 2.0. 
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9.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Temporalización 1ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

1 

B1.1  B1.1  PRO
B1.1 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE 

Elabora  diagramas  de  fluxo  para 
deseñar e representar algoritmos. 

40%  10%  80
% 

  10
% 

10
% 

B1.2 
 

B1.2  PRO
B1.2.
1 

CD/CM
CCT/CSI
EE 

Analiza  problemas  para  elaborar 
algoritmos que os resolven. 

40%  10%  80
% 

  10
% 

10
% 

B1.3  PRO
B1.2.
2 

CD/CM
CCT 

Obtén  o  resultado  de  seguir  un 
algoritmo  partindo  de 
determinadas condicións 

50%  10%  80
% 

  10
% 

10
% 

B1.4 
 

B1.3  PRO
B1.3.
1 

CD/CM
CCT 

Identifica  elementos 
característicos  da  linguaxe  de 
programación  en  programas 
sinxelos. 

100%  70%  80
% 

  10
% 

10
% 

2  B1.5 
 

B1.3  PRO
B1.3.
1 

CD/CM
CCT 

Identifica  elementos 
característicos  da  linguaxe  de 
programación  en  programas 
sinxelos. 

90%  100
% 

80
% 

  10
% 

10
% 

B1.6 

3  B2.1  B2.1  PRO
B2.1.
1. 

CD/CM
CCT/CC
L 

Describe  o  comportamento  dos 
elementos básicos da linguaxe. 

50%  30%  80
% 

  10
% 

10
% 

B2.2  PRO
B2.1.
2. 

CD/CM
CCT 

Emprega  correctamente  os 
elementos do contorno de traballo 
de programación 

100%  30%    80
% 

10
% 

10
% 

B2.3  PRO
B2.1.
3. 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE 

Implementa  algoritmos  sinxelos 
usando  elementos  gráficos  e 
interrelacionados  para  resolver 
problemas concretos. 

40%  60%    80
% 

10
% 

10
% 
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Temporalización 2ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s  

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 

cu
al
if
ic
ac
ió
n
 

Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

4  B2.1 
B2.2 
B2.3 

B2.1  PRO
B2.1.
1. 

CD/CM
CCT/CC
L 

Describe  o  comportamento  dos 
elementos básicos da linguaxe. 

80%  30%  80

% 

  10%  10

% 

PRO
B2.1.
2. 

CD/CM
CCT 

Emprega  correctamente  os 
elementos do contorno de traballo 
de programación 

50%  20%    80

% 

10%  10

% 

PRO
B2.1.
3. 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE 

Implementa  algoritmos  sinxelos 
usando  elementos  gráficos  e 
interrelacionados  para  resolver 
problemas concretos. 

100%  50%    80

% 

10%  10

% 

5 

B3.1  B3.1  PRO
B3.1.
1 

CCL/CM
CCT
/CD 

CSC/CC
EC 

Describe  as  características 
fundamentais  e  os 
comportamentos  dos  elementos 
das linguaxes de marcas. 

40%  50%         

B3.2  PRO
B3.1.
2. 

CCL/CM
CCT
/CD 

 

Identifica  as  propiedades  dos 
elementos  da  linguaxe  de  marcas 
relacionadas coa accesibilidade e a 
usabilidade das páxinas 

50%  50%    80

% 

10%  10

% 

 
Temporalización 3ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
a
d
 /
 t
em

a
 

Id
en

t.
 

co
n
ti
d
o
s 
 

Id
en

t.
 

cr
it
er
io
s 

Id
en

ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
et
. 

cl
a
ve
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
es
o
 c
u
a
lif
ic
a
ci
ó
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a.
 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se

 

O
b
s.
 a
u
la
 

 

 
B3.3 

B3.2  PRO
B3.2.
1 

CCL/CD
/CMCCT
/CAA/C
SC/CSIE
E/CEC 

 Elabora  contidos  utilizando  as 
posibilidades  que  permiten  as 
ferramentas  de  creación  de 
páxinas web e contidos 2.0. 

80%  100
% 

  80
% 

10
% 

10
% 
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Grado min conse: Grado mínimo de consecución 
Peso cuali: Peso cualificación 
Prob esri: Proba escrita 
Tr In : Traballo individual 
Act: Actitude na clase 
Obs aula: Observación na Aula 

 

9.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 

 

9.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 

A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 
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9.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 

didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 
Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 

balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 
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Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 
competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 

 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 

.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 

coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 

9.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Diagramas de Fluxo 

B1.1. Representar algoritmos mediante diagramas de 
fluxo. 

 PROB1.1.1. Elabora diagramas de fluxo para deseñar e 
representar algoritmos. 
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B1.2. Resolver problemas sinxelos utilizando 
algoritmos. 

PROB1.2.1. Analiza problemas para elaborar algoritmos que os 
resolven. 

PROB1.2.2. Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de 
determinadas condicións. 

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. 

Bloque 2. Programación por bloques 

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. 

PROB2.1.2. Emprega correctamente os elementos do contorno de 
traballo de programación 
PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos usando elementos 
gráficos e interrelacionados para resolver problemas concretos. 

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. 

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 
PROB2.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados 
como partes separadas 

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. 
PROB2.4.2. Realiza programas de certa complexidade na 
linguaxe de programación empregando variables e estruturas de 
almacenamento. 

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. 

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. 
PROB2.6.2. Depura e optimiza o código dun programa dado 
aplicando procedementos de depuración. 

Bloque 3. Programacióm web 

• 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 

PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe 
de marcas relacionadas coa accesibilidade e a usabilidade das 
páxinas. 

PROB3.1.3. Deseña páxinas web sinxelas e accesibles. 

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. 
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9.9 Criterios de cualificación e promoción 

A continuación móstranse a avaliación, criterios de promoción e recuperación: 

 

 Cada unidade temática terá unha serie determinada de actividades. Cada actividade deberá ser 
entregada e será cualificada.  

 Para as dúas primerias unidades  efectuárase  probas escritas. 

 A nota media da avaliación será a media das cualificacións obtidas nas actividades desenvolvidas 
ata a sesión da avaliación. 

 Cada una destas probas escritas contarán na nota coma se fósen actividades 

Para aprobar unha avaliación a cualificación virá dada por este sistema de ponderación: 

1. 70%: traballos e probas realizados durante cada avalilación. 
2. 30%:. Comportamento e actitude na clase 

Para  que  a materia  estea  aprobada  será  necesario    que  a  nota media  das  tres  avaliacións  sexa  5  ou 
maior que 5. 

Nos  exames  extraordinarios  de  setembro  examinaranse  de  toda  a  matéria.  O  alumno  ou  alumna 
aprobará en setembro cando a nota sexa 5 o mais alta. 

Os  traballos  realizados  únicamente  serán  tidos  en  conta  para  a  nota  se  están  entregados  dentro  do 
plazo estabelecido. 

O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición de 
participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

 En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

 No mes de Xuño realizaráse un exame final   de toda a asignatura co que se pode subir cómo máximo 
dous puntos a nota media  final, o que poderán  presentar todos aqueles alumnos e alumnas que teñan una 
nota media maior o igual a tres. 

Para  aqueles  alumnos  que  non  superen  a  nota  numérica  de  3  puntos  teñen  a  asignatura  suspensa  e 
terán que presentarse a convocatoria de setembro. 

 
9.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 
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BLOQUE I  DIAGRAMA DE FLUXO 
UNIDADE 1 ALGORITMOS.DIAGRAMA DE FLUXO 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● A programación na sociedade actual 
● Fases  para  crear  un  programa  informático:  análise  do  problema,  deseño  de 

algoritmos, codificación do programa, probas e depuración, documentación 
● Algoritmo 
● Diagramas de fluxo 
● Elementos dun diagrama de fluxo 
● Análise dun problema 
● Resolución dun problema mediante algoritmos 
● Deseñar algoritmos utilizando diagramas de fluxo 

UNIDADE 2 LINGUAXES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● .Historia dos linguaxes de programación 
● Clasificación dos linguaxes de programación 
● Elementos dos linguaxes de programación 
● Datos e variables 
● Estructuras secuenciales 
● Estructuras iterativas 
● Estructuras condicionales 

BLOQUE II PROGRAMACIÓN POR BLOQUES 
UNIDADE 3 SCRATCH 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● A interface en Scratch 
● editor de imaxes 
● As coordenadas en Scratch 
● Os ángulos 
● Instrucións básicas 
● Estructuras secuenciais 
● Estructuras iterativas 
● Estructuras condicionales 
● Variables e bloques 

UNIDADE 4 BITLOG 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● Conectar un servomotor 
● Conectar un buzzerbuzzer 
● Comprobar o funcionamento dos sensores de infrarrojos 
● Comprobar os sensores de luz  
● Comprobar o funcionamento do  miniservo 
● Comprobar o sensor de ultrasonidos  
● Programando con variables 
● Programando co sensor de infrarrojos 
● Prgramando cun mini servo 
● Programando un sensor de ultrasonidos 
● Programando bloques de control 
● Programando bloques de control contar 
● Programando bloques condicionais 
● Alarma de puerta 
● Robot siguelineas 

BLOQUE III PROGRAMACIÓN WEB 
UNIDADE 5 HTML 
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CONTIDOS 

 

● Introdución 
● Estrutura dun documento HTML 
● Validación de documentos 
● Codificación da páxina 
● Título 
● Parágrafos 
● Formatos de texto 
● Comentarios 
● Listas 
● Ligazóns á web 
● Formato do corpo do documento 
● Incrustación de imaxes 
● Son e vídeo 
● Incrustación doutras páxinas 
● Táboas 

UNIDADE 6 PÁXINA WEB 

 
 

CONTIDOS 

 

● Servizos da web 2.0 
● Deseñar dunha páxina web mediante a ferramenta da web 2.0 Google Site 
● Introducir contidos en páxinas web: texto, vídeo, imaxes, documentos, mapas , 

etc 

 

10	PROGRAMACIÓN		TIC		1º	BACHARELATO	

10.1 Introdución  

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade 
actual,  porque  proporcionan  un  conxunto  de  coñecementos  e  de  técnicas  que  permiten  satisfacer  as 
necesidades individuais e colectivas.  

Neste  sentido,  as  TIC  achéganlle  ao  currículo  a  capacidade  de  analizar  e  redeseñar  a  relación  entre 
dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle 
son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa.  

Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en 
equipo  ou  o  carácter  emprendedor,  que  son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e 
competente. 

 Ademais, o coñecemento das novas tecnoloxías proporciona unha imprescindible perspectiva científico‐
tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto 
ao que acontece arredor dela.  

A  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  trata  de  achegarlle  ao  alumnado  as 
habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico.  
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6.2 As Competencias Clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

 
● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
● Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 

significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 

 
A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 

pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
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etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecilo. 

 
‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
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Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 
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Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 
eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
 
O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 

manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 



185 

 

traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  
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En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 
aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
 
b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 

concreto e das demandas da tarefa mesma;  
 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  

 
Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 

chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
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a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  
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Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 
destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

 
Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 

compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  

 
Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 

forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
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e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
 
As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
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cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais 

obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas características e 
as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte producidas, todo 
iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da identidade cultural 
como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
 
Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

10.3 Contribución ó desenrolo das competencias clave 

A  contribución da materia  de  TIC  ao desenvolvemento das  competencias  clave dependerá  en  grande 
medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada.  

 
 A  comunicación  lingüística  desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado  adquira  e  utilice  un 

vocabulario  técnico  preciso,  elabore  programas  e  documentos,  explique  conceptos  ou  elabore  e  expoña 
información. 

 
 A  competencia  matemática  e  as  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  poden  alcanzarse 

configurando  e  administrando  máquinas  e  sistemas  operativos,  aplicando  técnicas  de  tratamento  e 
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almacenamento de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias 
que  tamén  se  favorecen  analizando  o  funcionamento  de  programas,  aplicacións  e  sistemas  operativos,  ou 
mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet.  

 
A competencia dixital, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC 

para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar 
programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.  

 
Aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, 

que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a  situacións  cotiás das que poida 
avaliar os resultados.  

 
As  competencias  sociais  e  cívicas  alcanzaranse  procurando  que  o  alumnado  traballe  en  equipo, 

interactúe con outras persoas e  con grupos de  forma democrática, e  respecte a diversidade e as normas, e 
tamén mediante a análise da  interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e 
culturais que produce.  

 
O  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  conséguese  nesta  materia  a  través  do  deseño,  da 

planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou 
en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos 
das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.  

 
En  resumo, a materia de Tecnoloxías da  Información e da Comunicación ofrece un  inmenso potencial 

para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas 
tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC 
que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal. 

 
A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave : 
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CCL 

 Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade do 
coñecemento.  

 Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando 
os seus principais parámetros de funcionamento.  

 Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe a 
contribución de cada un ao funcionamento integral do sistema. 

 Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da información. 

 Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que 
as definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia. 

 Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en redes de datos. 

 Realiza unha análise  comparativa entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen eles,  e  indica posibles 
vantaxes e inconvenientes 

 Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten  configurar  redes  de  datos, 
indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

 Elabora  un  esquema  de  como  se  realiza  a  comunicación  entre  os  niveis  OSI  de  dous 
equipamentos remotos 

 Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada 
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CMCCT 

 Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando 
os seus principais parámetros de funcionamento.  

 Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe a 
contribución de cada un ao funcionamento integral do sistema. 

 Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da información. 

 Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que 
as definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

 Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando cada parte coa súa 
función. 

 Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas en 
computadores  

 Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando  consultas, 
formularios e informes. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Resolve  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,  seleccionando  as 
tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible 

 Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en redes de datos. 

 Realiza unha análise  comparativa entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen eles,  e  indica posibles 
vantaxes e inconvenientes. 

 Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten  configurar  redes  de  datos, 
indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

 Elabora  un  esquema  de  como  se  realiza  a  comunicación  entre  os  niveis  OSI  de  dous 
equipamentos remotos 

 Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar  problemas  que 
impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 

 Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código  determinado, 
partindo de determinadas condicións 

 Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada 

 Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 

 Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, elaborando 
os correspondentes diagramas de fluxo 
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CD 

 Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade do 
coñecemento.  

 Explica  cales  son os novos  sectores  económicos que apareceron  como consecuencia  da 
xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando 
os seus principais parámetros de funcionamento.  

 Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe a 
contribución de cada un ao funcionamento integral do sistema. 

 Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da información. 

 Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que 
as definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

 Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando cada parte coa súa 
función. 

 Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas en 
computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica. 

 Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando  consultas, 
formularios e informes. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 .  Resolve  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados 
textuais, numéricos e gráficos 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,  seleccionando  as 
tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible 

 Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en redes de datos. 

 Realiza unha análise  comparativa entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen eles,  e  indica posibles 
vantaxes e inconvenientes 

 Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten  configurar  redes  de  datos, 
indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

 Elabora  un  esquema  de  como  se  realiza  a  comunicación  entre  os  niveis  OSI  de  dous 
equipamentos remotos. 

 Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, elaborando 
os correspondentes diagramas de fluxo. 

 Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar  problemas  que 
impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 

 Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código  determinado, 
partindo de determinadas condicións. 

 Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada 

 .  Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 
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CAA 

 Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas en 
computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica. 

 Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando  consultas, 
formularios e informes. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Resolve  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados 
textuais, numéricos e gráficos 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,  seleccionando  as 
tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 

 Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, elaborando 
os correspondentes diagramas de fluxo. 

 Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar  problemas  que 
impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 

 Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código  determinado, 
partindo de determinadas condicións 

 Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 

 

CSC 

 Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade do 
coñecemento.  

 Explica  cales  son os novos  sectores  económicos que apareceron  como consecuencia  da 
xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 
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CSIEE 

 Explica  cales  son os novos  sectores  económicos que apareceron  como consecuencia  da 
xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 .  Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando  consultas, 
formularios e informes. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Resolve  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Debuxa  esquemas  de  configuración  de  pequenas  redes  locais,  seleccionando  as 
tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible 

 Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, elaborando 
os correspondentes diagramas de fluxo 

 . Escribe programas que  inclúan bucles de programación para solucionar problemas que 
impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas. 

 Obtén  o  resultado  de  seguir  un  pequeno  programa  escrito  nun  código  determinado, 
partindo de determinadas condicións 

 Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 

 

CCEC 

 Deseña  bases  de  datos  sinxelas  e/ou  extrae  información,  realizando  consultas, 
formularios e informes. 

 Elabora  informes  de  texto  que  integren  texto  e  imaxes,  aplicando  as  posibilidades  das 
aplicacións e tendo en conta o destinatario 

 Elabora presentacións que integren texto,  imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

 Resolve  problemas  que  requiran  a  utilización  de  follas  de  cálculo,  xerando  resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 

 Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas. 

 Realiza  pequenas  películas  integrando  son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando  programas  de 
edición de ficheiros multimedia 

 Realiza  programas  de  aplicación  sinxelos  nunha  linguaxe  determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 

 

 

10.4 Obxetivos xerais de etapa 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
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diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  

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

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

 

10.5 Contidos da materia 

A materia de Tecnoloxías da  Información e da Comunicación persegue a consolidación dunha serie de 
coñecementos tecnolóxicos indispensables. Asíos contidos agrúpanse en bloques: 
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O bloque "A sociedade da información e o computador"  introduce o alumnado na importancia 

desta materia na sociedade actual.  
Os  bloques  "Arquitectura de computadores", "Redes de computadores"    abondan  en 

aspectos relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á súa conexión en redes.  
 
O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso común no 

mundo  actual,  tales  como  as  aplicacións  ofimáticas  de  edición  de  texto,  de  cálculo,  de  elaboración  de 
presentación, de almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. 

 
O bloques "Programación"  afonda no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas 

do mundo real, e no uso destes no mundo de internet.  
 
Como noutras materias que  tratan aspectos  tecnolóxicos, nesta  intégranse coñecementos de carácter 

matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos 
doutras  disciplinas.  Un  enfoque  interdisciplinar,  xa  que  logo,  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e 
mesmo con diversos temas de actualidade.  

10.6	Temporalización 

 

1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O 

COMPUTADOR 

 
 

Setembro 
 

 
 
3 

 
1 

B1.1  Concepto de sociedade da información

B1.2  O sector das TIC: composición e características. 

 

1
ª 
A
V
A
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A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

 
 
 
 

Outubro 
Novembro 

 

 
 
 
 

10 

 
2 
3 

B2.1  Bloques  funcionais  dun  sistema  microinformático  e 
compoñentes de cada bloque funcional 

B2.2  Compoñentes dos sistemas microinformáticos 

B2.3  Periféricos básicos 

B2.4  Dispositivos de almacenamento: características e tipos. 

B2.5  Dispositivos de memoria: características e tipos. 

B2.6  Sistema  operativo:  elementos  e  estrutura.  Clasificación, 
funcións  e  procesos  do  sistema  operativo.  Sistemas 
operativos actuais. 

B2.7  Instalación  e  actualización  de  sistemas  operativos  e  de 
aplicacións de software 
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1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3:SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
 

Novembro 
Decembro 

 
 

12 4 
5 
6 

B3.1  Deseño e utilización de bases de datos sinxelas. 

B3.2  Elaboración de documentos mediante procesadores de texto 

B3.3  Elaboración de presentacións. 

B3.4  Presentación  ao  público:  conexión  a  un  proxector  e 
configuración 

 

2ª Avaliación 

 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3:SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 
Enero 
Febrerp 
Marzo 
Abril 

 
 
 
 

28 

 
7 
8 
9 
10 

B3.5  Resolución de problemas mediante follas de cálculo. 

B3.6  Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D. 

B3.7  Creación  de  contidos  audiovisuais.  Elaboración  de  guións, 
captura de son e de imaxes, edición e montaxe. 

B3.8  As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. 
Dereitos que amparan as producións alleas 

 

3ª Avaliación 

 

3
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B5 

 
BLOQUE 5 PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Maio 
Xuño 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
12 

B5.1  Diagramas  de  fluxo:  elementos  e  ferramentas;  símbolos  e  o 
seu significado. 

B5.2  Identificación  dos  elementos  dun  programa  informático: 
estruturas e bloques fundamentais. 

B5.3  Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 

B5.4  Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques 
e estruturas de repetición 

B5.5  Execución, proba, depuración e documentación de programas. 

B5.6  Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe. 

B5.7  Diagramas  de  fluxo:  elementos  e  ferramentas;  símbolos  e  o 
seu significado 

B5.8  Identificación  dos  elementos  dun  programa  informático: 
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estruturas e bloques fundamentais 

B5.9  Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 

 

10.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 

 
 

Temporalización 1ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s 

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

1  B1.1.  B1.1.  TIC3.
1.1 

CD/CCL
/CSC 

Describe as diferenzas entre o que 
se  considera  sociedade  da 
información  e  sociedade  do 
coñecemento. 

50%  50%    80% 10% 10%

TIC1.
1.2 

CD/CSIE
EE7CSC 

Explica cales son os novos sectores 
económicos que apareceron como 
consecuencia  da  xeneralización 
das  tecnoloxías  da  información  e 
da comunicación. 

50%  50%         

2  B2..1  B2.1 
 
 
 
 
 

TIC.2
.1.1 

CD/CM
CT/CCL 

Describe  as  características  dos 
subsistemas  que  compoñen  un 
computador,  identificando os seus 
principais  parámetros  de 
funcionamento. 

      80%  10% 10%

B2.2  TIC2.
1.2 

CD/CM
CT/CCL 

Realiza esquemas de interconexión 
dos  bloques  funcionais  dun 
computador  e  describe  a 
contribución  de  cada  un  ao 
funcionamento  integral  do 
sistema. 

      80%  10% 10%

B2.3  TIC2.
1.3 

CD/CM
CT/CCL 

Describe  dispositivos  de 
almacenamento  masivo  utilizados 
en  sistemas  de  computadores, 
recoñecendo a súa importancia na 
custodia da información. 

      80%  10% 10%

B2.4  TIC2.
1.4 

CD/CM
CT/CCL 

Describe  os  tipos  de  memoria 
utilizados  en  computadores, 
analizando  os  parámetros  que  as 
definen  e  a  súa  achega  ao 
rendemento do conxunto. 

      80%  10% 10%

3  B2.5  B2.2  TIC2. CD/CM Elabora  un  diagrama  da  estrutura  40%  70%    80%  10% 10%
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2.1  CT  dun  sistema  operativo 
relacionando cada parte 

B2.6  TIC2.
2.2 

CD/CM 
CCT/CA
A 

Instala  sistemas  operativos  e 
programas  de  aplicación  para  a 
resolución  de  problemas  en 
computadores  persoais,  seguindo 
instrucións de fábrica. 

50%  30%    80%  10% 10%

B2.7 

4 

B3.1 
B3.2 
B3.3 

B3.1  TICB
3.1.1 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/
CSIEE/C
CEC 

Deseña  bases  de  datos  sinxelas 
e/ou  extrae  información, 
realizando consultas, formularios e 
informes. 

100%  100%    80%  10% 10%

5  TICB
3.1.2 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/
CSIEE/C
SC/CCD
EC 

Elabora  informes  de  texto  que 
integren texto e imaxes, aplicando 
as  posibilidades  das  aplicacións  e 
tendo en conta o destinatario. 

100%  100%    80%  10% 10%

6  TICB
3.1.3 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/
CSIEE/C
SC/CCD
EC 

Elabora  presentacións  que 
integren  texto,  imaxes  e 
elementos multimedia, adecuando 
a mensaxe ao público obxectivo ao 
que se destina. 

100%  100%    80%  10% 10%

 

Temporalización 2ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se

 

O
b
s.
 a
u
la
 

7 

B3.5 
B3.6 
B3.7 
B3.8 

B3.1 
 
 
 
 
 
 

TICB
3.1.4 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE
/CCDEC 

Resolve problemas que  requiran a 
utilización  de  follas  de  cálculo, 
xerando  resultados  textuais, 
numéricos e gráficos. 

90%  100%    80% 10% 10
% 

8  TICB
3.1.5 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/
CSIEE/C
SC/CCD
EC 

Deseña elementos gráficos en 2D e 
3D para comunicar ideas 

90%  100%    80% 10% 10
% 

9
,
1

TICB.
3.1.6 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/

Realiza  pequenas  películas 
integrando  son,  vídeo  e  imaxes, 
utilizando programas de edición de 

50%  100%    80% 10% 10
% 
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0  CSIEE/C
SC/CCD
EC 

ficheiros multimedia 

 
 

Temporalización 3ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s  

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

1
1 

B.4.1  B4.1.  TICB
4.1.1 

CD/CM
CCT/CC
L/CAA/
CSIEE 

Debuxa  esquemas  de 
configuración  de  pequenas  redes 
locais,  seleccionando  as 
tecnoloxías  en  función  do  espazo 
físico dispoñible 

40%  20%    80
% 

10
% 

10
% 

B4.2 
B4.3 
B4.4 

B4.2 
 

TICB
4.2.1 

CD/CM
CCT 

Realiza  unha  análise  comparativa 
entre os  tipos de  cables utilizados 
en redes de datos. 

30%  20%    80
% 

10
% 

10
% 

TICB
4.2.2 

CD/CM
CCT/CC
L 

Realiza  unha  análise  comparativa 
entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen 
eles,  e  indica  posibles  vantaxes  e 
inconvenientes 

40%  20%    80
% 

10
% 

10
% 

TICB
4.2.3 

CD/CM
CCT/CC
L 

Explica  a  funcionalidade  dos 
elementos  que  permiten 
configurar  redes  de  datos, 
indicando  as  súas  vantaxes  e  os 
seus inconvenientes principais. 

80%  20%    80
% 

10
% 

10
% 

B4.5  B4.3 

TICB
4.3.1 

CD/CM
CCT/CC
L 

Elabora  un  esquema  de  como  se 
realiza  a  comunicación  entre  os 
niveis  OSI  de  dous  equipamentos 
remotos 

10%  20%    80
% 

10
% 

10
% 

 
 

Temporalización 3ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s 

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

1
2 

B.5.1 
B5.2 

B5.1.  TICB
5.1.1 

CD/CM
CCT/CA

Desenvolve  algoritmos  que 
permitan  resolver  problemas 

100%  20%    80%  10% 10%
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B5.3  A/CSIEE  aritméticos  sinxelos,  elaborando 
os  correspondentes  diagramas  de 
fluxo 

B5.4 
 

B5.2.
2 
 

TICB
5.2.1 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE 

.  Escribe  programas  que  inclúan 
bucles  de  programación  para 
solucionar  problemas  que 
impliquen a división dun conxunto 
en partes máis pequenas. 

50%  20%    80%  10% 10%

B5.5  B5.3 

TICB
5.3.1 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE
/CSC 

Obtén  o  resultado  de  seguir  un 
pequeno  programa  escrito  nun 
código  determinado,  partindo  de 
determinadas condicións 

100%  20%    80%  10% 10%

 

B5.6  B5.4 

TICB
5.4.1 

CD/CM
CCT/CC
L/ 

Define  o  que  se  entende  por 
sintaxe  dunha  linguaxe  de 
programación  e  propón  exemplos 
concretos  dunha  linguaxe 
determinada 

20%  20%    80%  10% 10%

 
B5.7 
B5.8 
B5.9 

B5.5 

TICB
5.51 

CD/CM
CCT/CA
A/CSIEE
/CSC/C
CDEC 

Realiza  programas  de  aplicación 
sinxelos  nunha  linguaxe 
determinada  que  solucionen 
problemas da vida real. 

80%  20%    80%  10% 10%

 
 

10.8 Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 
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10.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 

A avaliación inicial será diagnóstica e motivadora, é dicir, realízase ao iniciar o proceso da instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso 
de ensino‐aprendizaxe, o seu obxectivo non é só cualificar senón mellorar, recolle información suficiente para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A  avaliación  final  pode  considerarse  como  sumativa  ou  terminal,  é  dicir,realízase  ao  termo  dunha 
fase, ou fases parciais, de aprendizaxe. O seu obxectivo é establecer o grao de consecución de cada alumno 
dos  obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

10.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Para a materia de tecnoloxías a avaliación das aprendizaxes dos alumnos é continua na etapa (igual que 

todas as materias da ESO) e realizarase da seguinte maneira: 
Avaliación inicial: É aquela avaliación que o profesor/a realizará ao comezo de curso. Debe adecuar a 

planificación e deberá servir de toma de conciencia do alumnado do seu punto de partida. 
Avaliación  procesual:  É  aquela  avaliación  que  ten  lugar  ao  longo  de  todo  o  proceso  da  unidade 

didáctica e do curso. Adaptarase o proceso aos progresos e dificultades e deberá permitir a regulación. 
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Avaliación final: É aquela avaliación que se realiza ao final do proceso de aprendizaxe estableceranse 
balances  fiables  dos  resultados  e  comprobásese  se  se  adquiriron  as  capacidades  previstas  para  continuar 
posteriores aprendizaxes. 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6. Memorias  e  proxectos.  Estes  tipos  de  instrumentos  teñen  un  gran  potencial  para  a  valoración  de 
adquisición de competencias básicas. 
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.‐ A memoria. Trátase dunha proba para realizar ao final do proceso. 
Recoméndase para recompilar o traballo do proxecto tecnolóxico resultante. 
.‐ Os proxectos. Son a síntese dos exercicios realizados, supoñen o dominio de operacións conceptuais, 

coñecemento  de  fontes  de  información  e  un  adecuado  plan  de  traballo.  Están  moi  relacionados  coas 
competencias básicas de aprender a aprender. 

7.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 

 

10.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. A sociedade da información e computador 

B1.1. Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías 
da información e da comunicación na transformación 
da sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición 
do coñecemento como nos da produción. 

 TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera 
sociedade da información e sociedade do co- ñecemento. 

TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores económicos que 
apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías 
da información e da comunicación. 

Bloque 2. Arquitectura de computadores 

B2.1. Configurar computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os 
compoñen e relacionando cada elemento coas 
prestacións do conxunto, e describir as súas 
características. 
. 

TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que 
compo- ñen un computador, identificando os seus principais 
parámetros de funcionamento. 
TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques 
funcionais dun computador e describe a contribución de cada un 
ao funcionamento integral do sistema. 
TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo 
utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa 
importancia na custodia da información. 
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. 

B2.2. Instalar e utilizar software de propósito 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 relacionando cada parte coa súa función. 
TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de 
aplicación para a resolución de problemas en computadores 
persoais, seguindo instrucións de fábrica. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

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, realizando consultas, formularios e informes. 
TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 
imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en 
conta o destinatario. 
TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e 
elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público 
obxectivo ao que se destina. 
TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de 
follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e 
gráficos. 
TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
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comunicar ideas. 
TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando programas de edición de ficheiros multimedia. 

Bloque 4. Redes de computadores 

B 4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no 
deseño de redes de computadores, relacionándoas 
coa área de aplicación e coas tecnoloxías 
empregadas. 

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de pequenas 
redes locais, seleccionando as tecnoloxías en función do espazo 
físico dispoñible. 

B4.2. Analizar a función dos equipos de conexión que 
permiten realizar configuracións 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. 
TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía 
con fíos e sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes. 
TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 
configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais. 

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 entre os niveis OSI de dous equipamentos remotos. 

Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis 
frecuentes que se presentan ao traballar con 
estruturas de datos. 

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os correspondentes 
diagramas de fluxo. 

Bloque 5. Programación 

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 

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 programación e propón exemplos concretos dunha linguaxe 
determinada. 

B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación 
nunha linguaxe de programación determinada e 
aplicalos á solución de problemas reais. 

TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha 
linguaxe determinada que solucionen problemas da vida real. 

 

10.9 Criterios de cualificación e promoción 

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os 
seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións: 

 

Actividades de avaliación Notas Peso relativo Valor numérico do apartado 
Probas escitas (controis): 
Proba nº 1 
Proba nº 2 

 
60% 

 

Traballos en grupo: 
Traballos de prácticas 
Traballo do Proxecto 

 
40% 
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Predisposición cara ó traballo. 
Interese polo traballo 
Cumprimento das normas 

Non cumplir estes conceptos implicará a acumulación de notas negativas que se 
restarán á nota e que poden levar ao suspenso 

 

 
NOTA FINAL DA AVALIACIÓN 
 

En todo caso, este tipo de esquema variará dependendo da unidade ou unidades traballadas e tamén do 
grupo. Os tantos por cento de peso que se lle outorga a cada actividade de avaliación son só orientativas, para 
facilitar a asignación dunha nota numérica ó alumno ou alumna. 

Tomando como marco de referencia os criterios xerais de avaliación impostos por  lei para cada curso, 
consideraranse como contidos mínimos os criterios de avaliación específicos establecidos para cada unidade 
didáctica a desenrolar, os cales extráense dos criterios xerais. 

Os criterios básicos que rexerán a avaliación para cada alumno ou alumna serán os seguintes: 

‐ A aplicación e materialización dos criterios de avaliación para cada unidade didáctica farase mediante 
os distintos tipos de actividades expostas na presente programación. 

‐A  nota  da  avaliación  será  a  media  das  notas  dos  exames    e  as  actividades  (según  a  ponderación 
correspondente) realizados durante a avaliación, redondeada seguindo o criterio matemático (sempre e cando 
a actitude  e comportamiento na aula sexan bos).   

1ª AVALIACIÓN  2ª AVALIACIÓN  3ª AVALIACIÓN 

Gmail 
 

5%  Gimp 
 

50%  Sistemas 
Operativos 
 

Examen 
40% 
 

Estética y ética 
Examen 

10%  Audacity  40%  Redes 
Informáticas 

Procesador 
 

30%  Bases de datos  10%  HTML  25% 

Presentación 
 

25%  Vídeo digital  25% 

Hojas de cálculo 
 

30%  Phyton  10% 

 

‐Para poder avaliar as actividades é obrigatorio entregar dentro de prazo as actividades ou calquer outro 
traballo proposto. Non se avaliarán os traballos ou actividades entregados fora de prazo. 

‐Como as distintas  actividades  son para  realizar dentro da  aula,  non  se  avaliarán  se    hai  una  falta de 
asistencia sen xustificar de máis do 30% das horas adicadas a esa actividade. 

‐ Para poder avaliar os traballos ou actividades deben entregarse da forma en que se indica. 

‐  Aquel  alumno  ou  alumna  que  supere  unha  nota  media  superior  ou  igual  a  5   terá  a  avaliación 
aprobada. 
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‐ Para a avaliación da actitude teránse en conta os seguintes apartados: 

 

 

Actitude 

Esforzo e interese pola materia 

Respecto polas normas de seguridade, mantemento e uso da aula de informática. 

Traballo en equipo 

Puntualidade 

 

  

Nos  exames  extraordinarios  de  setembro  examinaranse  de  toda  a  matéria.  O  alumno  ou  alumna 
aprobará en setembro cando a nota sexa 5 o mais alta. 

 

‐ O incumprimento grave das normas de comportamento suporá a avaliación suspensa e a prohibición 
de participar nas actividades extraescolares e complementarias organizadas polo Departamento. 

‐En Xuño, aquel alumno ou alumna que teña por nota media entre as tres avaliacións unha puntuación 
igual ou superior a 5 aprobará a materia. 

 ‐No mes de Xuño realizaráse un exame final  de toda a asignatura co que se pode subir cómo máximo 
dous puntos a nota media  final, o que poderán  presentar todos aqueles alumnos e alumnas que teñan una 
nota media maior o igual a tres. 

‐Para aqueles alumnos que non  superen a nota numérica de 3 puntos  teñen a asignatura  suspensa e 
terán que presentarse a convocatoria de setembro. 

 
10.10 Programación das Unidades 

A  seguir,  desenvólvese  a  programación  de  cada  unha  das  8  unidades  didácticas  en  que  foron 
organizados  e  secuenciados  os  contidos  deste  curso.  En  cada  unha  delas  indícanse  os  correspondentes 
obxectivos  didácticos,  contidos  (conceptos,  procedementos  e  actitudes),  contidos  transversais,  criterios  de 
avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

BLOQUE 1. A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COMPUTADOR 
UNIDAD 1 CIDADANÍA DIXITAL. 
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CONTIDOS 

 

● Hacia la sociedad actual 
● Evolución tecnológica 
● Un mundo digital conectado a la ed 
● Identidad digital 
● Conocimiento colectivo 
● Movilidad, ubicuidad y disponibilidad 
● Nuevos desarrollos de las TIC 

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
UNIDAD 2 ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● Codificación de la información 
● Bloques funcionais. Compoñentes de cada bloque funcional. 
● Placa basw, chipset  y microprocesador 
● Memoria primaria 
● Puertos de comunicación y tarjetas de expansión 
● Periféricos básicos 
● Dispositivos de almacenamento: características e tipos. 
● Dispositivos de comunicación 

UNIDAD 3  SISTEMAS OPERATIVOS E SOFTWARE 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● Historia dos sistemas operativos 
● Características do sistema operativo 
● Familias de sistemas operativos 
● Aplicacións informáticas 
● Google Chrome 
● Usuarios y permisos 

BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS 
UNIDAD 4 BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● Access. OpenOffice.org Base. Ámbito de traballo. Obxectos dunha base de datos.
● Interese na creación de bases de datos sinxelas, para almacenar e xestionar os 

datos propios: direccións e teléfonos, libros, discos, etc. 
● Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco legal e 

ético. 
● Rexistros e campos. Tipos de campos. Formatos. 
● Deseño da estrutura dunha base de datos e introdución dos rexistros. 
● Realización das operacións de mantemento dunha base de datos: engadir, 

modificar, borrar e ordenar rexistros. 
● Activar unha consulta. Consultas en varias táboas. Operadores de comparación. 

Comodíns. Consultas con criterios múltiples. 
● Creación de consultas e obtención dos rexistros dunha base de datos que 

cumpran unha ou máis condicións. 
● Activación. Creación. Estrutura dun formulario. 
● Creación e impresión de informes. Estrutura dun informe. 
● Disposición favorable cara á utilización de bases de datos públicas, para localizar 

e consultar información nelas. 
● Valoración da importancia e a necesidade das bases de datos para xestionar e 

manipular gran cantidade de información 
UNIDADE 5: PROCESADOR DE TEXTO 
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CONTIDOS 

 

● Transferencia de texto dende un documento PDF. Transferencia de datos e 
gráficos dende unha folla de cálculo. 

● Pegado especial. Vincular obxectos. 
● Utilización de estilos. Creación dun índice de contidos. Encabezados e pés de 

páxina diferentes en páxinas pares e impares. 
● Interese por aplicar os coñecementos adquiridos nos seus traballos, tanto 

académicos como doutro tipo. 
● Escritura en columnas. Inserir e distribuír texto ao redor dunha imaxe. 
● Utilización de procesador de texto na realización de traballos individuais ou 

colectivos nas diferentes áreas. 
● Deseño e modificación de táboas. 
● Captura de imaxes dende a pantalla. Creación de debuxos nos documentos. 
● Valoración da informática como medio de expresión nos traballos persoais. 
● Valoración da importancia do estándar PDF. 
● Crear un arquivo PDF mediante o procesador de textos. 
● Abrir un arquivo PDF e modificalo no procesador de textos. 
● Formatos DOCX, DOC, RTF, WPD 
● Incompatibilidade do formato DOCX con outros programas de texto 

UNIDADE 6 PRESENTACIONES 

 
 

CONTIDOS 

 

● Ámbito de traballo de Drive e PowerPoint. 
● Modos de visualización. 
● Interese por coñecer as posibilidades que ofrecen os medios informáticos para 

espertar o interese e facilitar a comprensión sobre un tema. 
● Deseño de presentacións de diapositivas e almacenamento para a súa utilización 

posterior. 
● Modificación de presentacións xa creadas: eliminar diapositivas, crear novas 

diapositivas, modificar obxectos (textos, táboas, esquemas,...) 
● Integración das presentacións dixitais con elementos que proceden doutras 

aplicacións ofimáticas. 
● Valoración de calidades como a claridade, a simplicidade, a orde, a creatividade, 

a estética, etc., na elaboración de presentacións. 
● Hiperenlaces. Botóns de acción. 
● Transicións. Efectos de animación. 
● Realización de presentacións de diapositivas ante un auditorio. 
● Valoración das posibilidades que ofrecen os medios informáticos para a 

preparación e desenvolvemento de exposicións en público. 
UNIDADE 7  FOLLAS DE CÁLCULO 

 
 

CONTIDOS 

 

● Estrutura dunha folla de cálculo. Filas, columnas e celas. 
● Valoración das posibilidades que ofrece a folla de cálculo en distintas áreas do 

coñecemento: ciencias experimentais, economía, matemáticas, etc. 
● Datos e fórmulas. Prioridades dos operadores nas fórmulas. Direccións absolutas 

e relativas das celas. Modificación e edición de datos. 
● Utilización de fórmulas. Uso axeitado das parénteses e dos operadores. 
● Gusto pola planificación e a organización necesarias para realizar calquera 

traballo. 
● Realización de operacións básicas con rangos: copiar, mover, borrar e cortar. 
● Nomear rangos. Encher un rango de celas. Copiar fórmulas nun rango. 
● Concepto, sintaxe e utilidade. Funcións matemáticas. Funcións estatísticas. 
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Funcións financeiras. Funcións de data e hora. Funcións lóxicas. Funcións de 
busca. Funcións de texto. 

● Introdución de funcións cun asistente. 
● Utilización de funcións (de data, financeiras, matemáticas, ...) para axilizar os 

cálculos. 
● Referencias absolutas, relativas e mixtas. 
● Interese por empregar as facilidades que incorporan as follas de cálculo para 

mellorar o aspecto dos traballos realizados con elas. 
● Vista preliminar. Configurar páxinas. 
● Os seus tipos. 
● Xeración de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, de liñas, etc.) a 

partir dunha colección de datos.. 
● Utilización da folla de cálculo como ferramenta para a resolución de problemas. 
● Utilización da folla de cálculo para elaborar análises personalizadas 

UNIDADE 8: IMAXE DIXITAL E FOTOGRAFIA 

 
 

CONTIDOS 

 

● Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. Tamaño 
de imaxe e tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de aspecto. 
Formato de arquivos gráficos. 

● Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. 
● Visualización de imaxes de distinta procedencia coa axuda de programas 

especialmente deseñados para iso. 
● Dixitalización de imaxes. Capturas de pantalla. Creación cun editor. Transferir 

fotografías ao ordenador. Propiedades dunha imaxe fotográfica. 
● Modificar o tamaño. Cambiar o tamaño do lenzo. Axustar a resolución para 

impresión. Conversión de formato. 
● Creación de imaxes en 3D coa aplicación Sketchup 

UNIDADE 9: AUDIO DIXITAL 

 
 

CONTIDOS 

 

● Calidade do sonido dixital.. Formato de arquivos de son. 
● Editor de sonido. Audacity 
● Edición de son de distinta procedencia coa axuda do programa Audacity 
● Creación cun editor. Transferir son ao ordenador.  
● Modificar o tamaño, edición, etc 
● Creación de audio propio 

UNIDADE 10  VÍDEO DIXITAL 

 
CONTIDOS 

 

● Edición  vídeo co programa Moviemaker 
● Creación dun canal en YouTube 
● Administración do canal 

BLOQUE 4. REDES DE COMPUTADORES 
UNIDADE 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE REDE 

 
 

CONTIDOS 

 

● Fundamentos de las redes 
● Origen de las redes y modelos de refencia 
● Protocolo IP 
● Tipos de redes 
● Internet 
● Tecnologías de acceso a Internet 
● Coniguración de una red 
● Compartir recursos y carpetas en Windows 
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● Seguridad en la red 

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN 
UNIDADE 12: PROGRAMACIÓN 

 
 

CONTIDOS 

 

● La programación en la sociedad actual 
● Creación de un programa informático 
● Diseño de algoritmos 
● Lenguajes de programación 
● Programación de juegos. Scratch 
● Lenguaje HTML5 
● Arduino 

 

11	PROGRAMACIÓN		TIC		2º	BACHARELATO	

11.1 Introdución  

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade 
actual,  porque  proporcionan  un  conxunto  de  coñecementos  e  de  técnicas  que  permiten  satisfacer  as 
necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e 
redeseñar  a  relación  entre  dispositivos  tecnolóxicos  e  necesidades  sociais,  ámbito  no  que  a  innovación  e  a 
condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa.  

 
Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en 

equipo  ou  o  carácter  emprendedor,  que  son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e 
competente.  Ademais,  o  coñecemento  das  novas  tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva 
científico‐tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con 
respecto ao que acontece arredor dela.  

 
A  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  trata  de  achegarlle  ao  alumnado  as 

habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico.  

11.2 As Competencias Clave 

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe  ter o/a alumno/a cando 
remata  a  súa  escolaridade  obrigatoria  para  enfrontarse  cos  retos  da  súa  vida  persoal  e  laboral  son  as 
seguintes: 

● Comunicación lingüística (CCL).  
● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).  
● Competencia dixital (CD).  
● Aprender a aprender (CAA).  
● Competencias sociais e cívicas (CSC).  
● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  
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● Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 

Pero,  que  entendemos  por  cada  unha  desas  competencias.?  De  forma  sucinta,  e  recollendo  o  máis 
significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas achégalle o seguinte á formación persoal e 
intelectual do/a alumno/a: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL) 

A  competencia  en  comunicación  lingüística  é  o  resultado da  acción  comunicativa  dentro  de prácticas 
sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, 
en  diversos  ámbitos  e  de  xeito  individual  ou  colectiva.  Para  iso  o  individuo  dispón  do  seu  repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao longo da vida. Esta visión 
da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais determinadas ofrece unha imaxe 
do  individuo  como  axente  comunicativo  que  produce,  e  non  só  recibe, mensaxes  a  través  das  linguas  con 
distintas finalidades. 

  
Ademais, a competencia en comunicación  lingüística  representa unha vía de coñecemento e contacto 

coa  diversidade  cultural  que  implica  un  factor  de  enriquecemento  para  a  propia  competencia  Para  que  se 
produza unha aprendizaxe satisfactoria das linguas, é determinante que se promovan uns contextos de uso de 
linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se han de realizar e os seus posibles interlocutores, textos 
e  intercambios  comunicativos.  Esta  competencia  precisa  da  interacción  de  distintas  destrezas,  xa  que  se 
produce en múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a escritura 
ata as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola tecnoloxía, o individuo participa 
dun complexo entramado de posibilidades comunicativas grazas ás cales expande a súa competencia e a súa 
capacidade de interacción con outros individuos. Por iso, esta diversidade de modalidades e soportes require 
dunha  alfabetización  máis  complexa,  recollida  no  concepto  de  alfabetizacións  múltiples,  que  permita  ao 
individuo a súa participación como cidadán activo. 

 
A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e valores que o individuo 

pon  en  funcionamento:  o  respecto  ás  normas  de  convivencia;  o  exercicio  activo  da  cidadanía;  o 
desenvolvemento  dun  espírito  crítico;  o  respecto  aos  dereitos  humanos  e  o  pluralismo;  a  concepción  do 
diálogo como  ferramenta primordial para a  convivencia, a  resolución de  conflitos e o desenvolvemento das 
capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos;  unha  actitude  de  curiosidade,  interese  e  creatividade  cara  á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, 
etcétera) como fontes de pracer relacionada co goce persoal e cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais 
no reforzo da motivación cara á aprendizaxe. 

 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT).  

A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o  razoamento  matemático  e  as  súas 
ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  A  competencia 
matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións 
e  as  representacións  matemáticas,  e  a  comprensión  dos  termos  e  conceptos  matemáticos.  O  uso  de 
ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 
matemáticos en distintos contextos, xa sexan persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir 
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xuízos fundados e seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e representacións 
matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os medios dixitais cando sexa oportuno. 

 
Forma parte desta destreza a creación de descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a 

interpretación de resultados matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, do mesmo xeito 
que a determinación de  si  as  solucións  son adecuadas e  teñen  sentido na  situación en que  se presentan. A 
activación da competencia matemática supón que o aprendiz é  capaz de establecer unha  relación profunda 
entre  o  coñecemento  conceptual  e  o  coñecemento  procedimental,  implicados  na  resolución  dunha  tarefa 
matemática determinada. A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean 
no  rigor, o  respecto aos datos e a veracidade. Así pois, para o adecuado desenvolvemento da  competencia 
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos números, o álxebra, a xeometría e a estatística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

 
‐A  cantidade:  esta  noción  incorpora  a  cuantificación  dos  atributos  dos  obxectos,  as  relacións,  as 

situacións  e  as  entidades  do  mundo,  interpretando  distintas  representacións  de  todas  elas  e  xulgando 
interpretacións  e  argumentos.  Participar  na  cuantificación  do  mundo  supón  comprender  as  medicións,  os 
cálculos, as magnitudes, as unidades, os indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

 
‐O espazo e a forma:  inclúen unha ampla gama de fenómenos que se atopan no noso mundo visual e 

físico:  patróns,  propiedades  dos  obxectos,  posicións,  direccións  e  representacións  deles;  descodificación  e 
codificación  de  información  visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reais,  ou  con 
representacións.  A  competencia  matemática  neste  sentido  inclúe  unha  serie  de  actividades  como  a 
comprensión  da  perspectiva,  a  elaboración  e  lectura  de  mapas,  a  transformación  das  formas  con  e  sen 
tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas e a construción 
de representacións de formas. 

 
‐O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e permanentes entre os 

obxectos e as circunstancias, onde os cambios prodúcense dentro de sistemas de obxectos interrelacionados. 
Ter máis coñecementos sobre o cambio e as relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e 
cando teñen lugar, co fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predecirlo. 

 
‐A  incerteza  e  os  datos:  son  un  fenómeno  central  da  análise  matemática  presente  en  distintos 

momentos do proceso de  resolución de problemas no que  resulta  clave a presentación e  interpretación de 
datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da variación nos procesos, a posesión dun sentido de 
cuantificación desa variación, a admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. 
Así  mesmo,  comprende  a  elaboración,  interpretación  e  valoración  das  conclusións  extraídas  en  situacións 
onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

 
b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 
conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o 
progreso  dos  pobos.  Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidad científica e as destrezas tecnolóxicas, que conducen 
á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 
As  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  capacitan a  cidadáns  responsables  e  respetuosos que desenvolven 
xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e  tecnolóxicos  que  se  suceden  ao  longo  dos  tempos,  pasados  e 
actuais. Estas competencias han de capacitar, basicamente, para  identificar, suscitar e resolver situacións da 
vida  cotiá  ?persoal  e  social?  análogamente  a  como  se  actúa  fronte  aos  retos  e  problemas  propios  da 
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actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en  ciencia  e 
tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a  química,  a 
biología,  a  xeoloxía,  as matemáticas  e  a  tecnoloxía,  os  cales  derívanse  de  conceptos,  procesos  e  situacións 
interconectadas. Requírese igualmente o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 
e máquinas  tecnolóxicas,  así  como  utilizar  datos  e  procesos  científicos  para  alcanzar  un  obxectivo;  é  dicir, 
identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e 
argumentos. Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios 
éticos  asociados  á  ciencia  e  á  tecnoloxía,  o  interese  pola  ciencia,  o  apoio  á  investigación  científica  e  a 
valoración do coñecemento científico; así como o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos 
recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha actitude adecuada para  lograr unha 
vida física e mental saudable nunha contorna natural e social. 

 
Os ámbitos que deben abordarse para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía son:  
 

  ‐Sistemas  físicos:  asociados  ao  comportamento  das  sustancias  no  ámbito  fisicoquímico.  Sistemas 
rexidos  por  leis  naturais  descubertas  a  partir  da  experimentación  científica  orientada  ao  coñecemento  da 
estrutura última da materia, que  repercute nos sucesos observados e descritos desde ámbitos específicos e 
complementarios: mecánicos,  eléctricos, magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,  reactivos,  atómicos  e 
nucleares.  Todos  eles  considerados  en  si  mesmos  e  en  relación  cos  seus  efectos  na  vida  cotiá,  nas  súas 
aplicacións  a  mellóraa  de  instrumentos  e  ferramentas,  na  conservación  da  natureza  e  na  facilitación  do 
progreso persoal e social.  

 
‐Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complejidad orgánica que é preciso coñecer 

para preservalos e evitar o seu deterioro. Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento 
de canto afecta á alimentación, higiene e  saúde  individual e  colectiva, así  como a habituación a  condutas e 
adquisición de valores responsables para o ben común inmediato e do planeta no seu globalidad. naturais. 

 
‐Sistemas  tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos  saberes  científicos aos usos  cotiáns 

de  instrumentos,  máquinas  e  ferramentas  e  ao  desenvolvemento  de  novas  tecnoloxías  asociadas  ás 
revolucións industriais, que han ir mellorando o desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta 
competencia:  coñecer  a  produción  de  novos  materiais,  o  deseño  de  aparellos  industriais,  domésticos  e 
informáticos, así como a súa influencia  na  vida familiar e laboral. 

 
Complementado os  sistemas de  referencia  enumerados e promoviendo accións  transversales  a  todos 

eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, de xeito esencial,   formación e práctica 
nos seguintes dominios:  

 
‐Investigación  científica:  como  recurso e procedemento para  conseguir os  coñecementos  científicos  e 

tecnolóxicos  logrados  ao  longo  da  historia.  O  achegamento  aos  métodos  propios  da  actividade 
científica proposta de preguntas, procura de solucións,  indagación de camiños posibles para a  resolución de 
problemas,  contrastación  de  pareceres,  deseño  de  probas  e  experimentos,  aprovechamiento  de  recursos 
inmediatos para a elaboración de material con fins experimentais e a súa adecuada utilización non só permite 
a aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á adquisición de actitudes e 
valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpeza, serenidade, atrevimiento, risco 
e responsabilidade, etcétera. 

 
‐Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e procesos. 
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O uso correcto da  linguaxe científica é unha esixencia crucial desta competencia: expresión numérica, 
manexo  de  unidades,  indicación  de  operacións,  toma  de  datos,  elaboración  de  táboas  e  gráficos, 
interpretación dos mesmos, secuenciación da información, dedución de leis e a súa formalización matemática. 
Tamén é esencial nesta dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar 
o entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións científicas. 

 

 COMPETENCIA DIXITAL 

A  competencia  dixital  é  aquela  que  implica  o  uso  creativo,  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías  da 
información  e  a  comunicación  para  alcanzar  os  obxectivos  relacionados  co  traballo,  a  empleabilidad,  a 
aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta competencia supón, ademais 
da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un 
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nunha 
contorna digital.  

 
Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico e sonoro, así como os seus pautas de decodificación e transferencia. Isto conlleva o coñecemento das 
principais  aplicacións  informáticas.  Supón  tamén o acceso ás  fontes e o procesamiento da  información; e o 
coñecemento  dos  dereitos  e  as  liberdades  que  asisten  ás  persoas  no  mundo  digital. 
Igualmente  precisa  do  desenvolvemento  de  diversas  destrezas  relacionadas  co  acceso  á  información,  o 
procesamiento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas, 
tanto en contextos formais como non formais e informales. A persoa ha de ser capaz de facer un uso habitual 
dos  recursos  tecnolóxicos  dispoñibles  co  fin  de  resolver  os  problemas  reais  dun modo  eficiente,  así  como 
evaluar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, 
en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos.  

 
A  adquisición  desta  competencia  require  ademais  actitudes  e  valores  que  permitan  ao  usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins 
e  a  capacidade  de  interaccionar  socialmente  en  torno  a  elas.  Trátase  de  desenvolver  unha  actitude  activa, 
crítica  e  realista  cara  ás  tecnoloxías  e  os medios  tecnolóxicos,  valorando  as  súas  fortalezas  e  debilidades  e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra banda, a competencia digital  implica a participación e o 
traballo  colaborativo,  así  como  a  motivación  e  a  curiosidade  pola  aprendizaxe  e  mellóraa  no  uso  das 
tecnoloxías. Xa que logo, para o adecuado desenvolvemento da competencia digital resulta necesario abordar:  

 
A  información:  isto  conlleva  a  comprensión  de  como  se  gestiona  a  información  e  de  como  se  pon  a 

disposición dos usuarios,  así  como o  coñecemento  e manexo de diferentes motores de procura e  bases de 
datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás propias necesidades de información.  

 
Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotejar e evaluar o contido 

dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidad e adecuación entre as fontes, tanto online 
como offline. E para rematar, a competencia digital supón saber transformar a información en coñecemento a 
través da selección apropiada de diferentes opcións de almacenamiento.  

 
A  comunicación:  supón  tomar  conciencia  dos  diferentes medios  de  comunicación  digital  e  de  varios 

paquetes de software de comunicación e do seu  funcionamento así  como os seus beneficios e carencias en 
función  do  contexto  e  dos  destinatarios.  Ao mesmo  tempo,  implica  saber  que  recursos  poden  compartirse 
públicamente e o valor que teñen, é dicir, coñecer de que xeito as tecnoloxías e os medios de comunicación 
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poden permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que produzan un 
beneficio  común.  Iso  supón  o  coñecemento  de  cuestións  éticas  como  a  identidade  digital  e  as  normas  de 
interacción digital.  

 
A creación de contidos: implica saber como os contidos digitales poden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio,  vídeo,  imaxes) así  como  identificar prográmalos/aplicacións que mellor  se adaptan ao  tipo de 
contido  que  se  quere  crear.  Supón  tamén  a  contribución  ao  coñecemento  de  dominio  público  (wikis,  foros 
públicos, revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e publicación 
da información.  

 
 
A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e de recursos online e 

as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os comportamentos adecuados no ámbito digital 
para protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías.  

 
A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos dispositivos digitales, os 

seus potenciais e limitacións en relación á consecución de metas persoais, así como saber onde buscar axuda 
para  a  resolución  de  problemas  teóricos  e  técnicos,  o  que  implica  unha  combinación  heterogénea  e  ben 
equilibrada das tecnoloxías digitales e non digitales máis importantes nesta área de coñecemento. 

 

 APRENDER A APRENDER 

.A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce 
ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e informales. Esta competencia 
caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a 
capacidade  para  motivarse  por  aprender.  Esta  motivación  depende  de  que  se  xere  a  curiosidade  e  a 
necesidade  de  aprender,  de  que  o  estudante  séntase  protagonista  do  proceso  e  do  resultado  da  súa 
aprendizaxe  e,  finalmente,  de que  chegue a  alcanzar  as metas  de  aprendizaxe propostas  e,  con  iso,  que  se 
produza  nel  unha  percepción  de  autoeficacia.  Todo  o  anterior  contribúe  a motivarlle  para  abordar  futuras 
tarefas de aprendizaxe.  

 
En  segundo  lugar,  en  canto  á  organización  e  xestión  da  aprendizaxe,  a  competencia  de  aprender  a 

aprender  require  coñecer  e  controlar  os  propios  procesos  de  aprendizaxe  para  axustalos  aos  tempos  e  as 
demandas  das  tarefas  e  actividades  que  conducen  á  aprendizaxe.  A  competencia  de  aprender  a  aprender 
desemboca  nunha  aprendizaxe  cada  vez  máis  eficaz  e  autónomo.  Esta  competencia  inclúe  unha  serie  de 
coñecementos  e  destrezas  que  requiren  a  reflexión  e  tómaa  de  conciencia  dos  propios  procesos  de 
aprendizaxe. Así, os procesos de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que 
aprender a executalos adecuadamente. Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais 
implicados na aprendizaxe (como se aprende).  

 
Ademais,  esta  competencia  incorpora  o  coñecemento  que  posúe  o  estudante  sobre  o  seu  propio 

proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións:  
 
a) o coñecemento que  ten achega do que sabe e descoñece, do que é  capaz de aprender, do que  lle 

interesa, etcétera;  
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b) o coñecemento da disciplina na que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido 
concreto e das demandas da tarefa mesma;  

 
c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a tarefa.  
 
Todo este coñecemento envórcase en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia 

de  aprender  a  aprender,  que  se  concretan  en  estratexias  de  planificación  nas  que  se  reflicte  a  meta  de 
aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias 
de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta; e estratexias de avaliación desde as que se analiza tanto o resultado como do proceso 
que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada 
vez máis eficaces. Todas elas inclúen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar o curso e o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os que 
resultan  incorrectos  (avaliación  do  resultado  e  do  proceso).  Estas  tres  estratexias  deberían  potenciarse  nos 
procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas nos que participan os estudantes.  

 
Aprender  a  aprender maniféstase  tanto  individualmente  como  en  grupo.  En  ambos  casos  o  dominio 

desta competencia iníciase cunha reflexión consciente achega dos procesos de aprendizaxe aos que se entrega 
un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os 
demais  aprenden  convértese  en  obxecto  de  escrutinio.  Por  iso  é  polo  que  a  competencia  de  aprender  a 
aprender adquírase tamén no contexto do traballo en equipo. 

 
Respecto de as actitudes e  valores,  a motivación e a  confianza  son  cruciales para a adquisición desta 

competencia. Ambas se potencian desde a  formulación de metas  realistas a curto, medio e  longo prazo. Ao 
alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con iso elévanse os obxectivos de 
aprendizaxe  de  forma  progresiva.  As  persoas  deben  ser  capaces  de  apoiarse  en  experiencias  vitais  e  de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como 
os da vida privada e profesional, a educación e a formación.  

 
Saber aprender nun determinado ámbito implica ser capaz de adquirir e asimilar novos coñecementos e 

chegar  a  dominar  capacidades  e  destrezas  propias  de  devandito  ámbito.  Na  competencia  de  aprender  a 
aprender pode haber una certa trasferencia de coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender 
nun ámbito non significa necesariamente que se saiba aprender noutro. Por iso, o seu adquisición debe levarse 
a cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos ámbitos non formal e 
informal. Podería concluírse que para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender 
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se entregan as persoas 
cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da 
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 
 
 

 COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
  
As  competencias  sociais  e  cívicas  implican a habilidade e  capacidade para utilizar os  coñecementos e 

actitudes  sobre  a  sociedade,  entendida  desde  as  diferentes  perspectivas,  na  súa  concepción  dinámica, 
cambiante  e  complexa,  para  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis 
diversificados;  para  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como  para  interactuar  con 
outras  persoas  e  grupos  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións  democráticas. 
Ademais  de  incluír  accións  a  un  nivel máis  próximo  e mediato  ao  individuo  como  parte  dunha  implicación 
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cívica  e  social.  Trátase,  polo  tanto,  de  axuntar  o  interese  por  profundar  e  garantir  a  participación  no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e preparar ás persoas para 
exercer  a  cidadanía  democrática  e  participar  plenamente  na  vida  cívica  e  social  grazas  ao  coñecemento  de 
conceptos e estruturas sociais e políticas e ao compromiso de participación activa e democrática.  

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 
 
A mesma importancia ten coñecer os conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización 

do traballo, a  igualdade e a non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais,  a  sociedade  e  a  cultura.  Así  mesmo,  é  esencial  comprender  as  dimensións  intercultural  e 
socioeconómica  das  sociedades  europeas  e  percibir  as  identidades  culturais  e  nacionais  como  un  proceso 
sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
 Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a 

capacidade  de  comunicarse  dun  xeito  constructiva  en  distintas  contornas  sociais  e  culturais,  mostrar 
tolerancia,  expresar  e  comprender  puntos  de  vista  diferentes,  negociar  sabendo  inspirar  confianza  e  sentir 
empatía.  

 
As persoas deben ser capaces de gestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de 

xeito constructiva.  
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun  mesmo  e  a  integridad  e  honestidade.  As  persoas  deben  interesarse  polo  desenvolvemento 
socioeconómico  e  pola  súa  contribución  a  un  maior  benestar  social  de  toda  a  poboación,  así  como  a 
comunicación  intercultural, a diversidad de valores e o  respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a 
superar os prejuicios e a comprometerse neste sentido. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía  e  dereitos  humanos  e  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos 
Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións  internacionais, e da súa aplicación por parte de 
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.  

 
Isto  inclúe o coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 

destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así como a comprensión dos 
procesos sociais e culturais de carácter migratorio que  implican a existencia de sociedades multiculturais no 
mundo globalizado. 

 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos 

dereitos humanos e á vontade de participar en tómaa de decisións democráticas a todos os niveis, sexa cal for 
o sistema de valores adoptado.  

Tamén inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos valores 
compartidos  que  son  necesarios  para  garantir  a  cohesión  da  comunidade,  baseándose  no  respecto  dos 
principios democráticos. 

 
Así  mesmo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás 

persoas  para  convivir  nunha  sociedade  cada  vez  máis  plural,  dinámica,  cambiante  e  complexa  para 
relacionarse  cos  demais;  cooperar,  comprometerse  e  afrontar  os  conflitos  e  propoñer  activamente 
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perspectivas de afrontamento, así como tomar perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación 
á súa capacidade para influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias.  

 
Adquirir estas competencias supón ser capaz de poñerse no  lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser 

tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros.  
 

 SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR 

A  competencia  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  implica  a  capacidade  de  transformar  as 
ideas en actos.  Iso significa adquirir  conciencia da situación a  intervir ou  resolver, e  saber elixir, planificar e 
xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes  necesarios  con  criterio  propio,  co  fin  de 
alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos que se desenvolven as 

persoas,  permitíndolles  o  desenvolvemento  das  súas  actividades  e  o  aprovechamiento  de  novas 
oportunidades.  Constitúe  igualmente  o  cimento  doutras  capacidades  e  coñecementos  máis  específicos,  e 
inclúe a conciencia dos valores éticos relacionados. 

 
A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns  emprendedores, 
contribuíndo así á cultura do emprendimento. 

 
Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de 

análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 
cambio  e  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación,  representación  e  negociación  efectivas; 
habilidade  para  traballar,  tanto  individualmente  como  dentro  dun  equipo;  participación,  capacidade  de 
liderado  e  delegación;  pensamento  crítico  e  sentido  da  responsabilidade;  autoconfianza,  avaliación  e 
autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun mesmo e dun proxecto, así como 
avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo da incerteza e asunción e xestión do risco).  

 
Finalmente,  require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a actuar dunha 

forma creadora e imaginativa; o autoconocimiento e a autoestima; a autonomía ou independencia, o interese 
e esforzo e o espírito emprendedor. Caracterízase pola  iniciativa, a prol‐actividade e a  innovación,  tanto na 
vida privada e social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á hora de 
cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, incluído o ámbito laboral.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  sentido  da  iniciativa  e  espírito 

emprendedor resulta necesario abordar: 
 
A  capacidade  creadora  e  de  innovación:  creatividade  e  imaxinación;  autoconocimiento  e  autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 
 
A  capacidade  prolactiva  para  xestionar  proxectos:  capacidade  de  análise;  planificación,  organización, 

xestión e toma de decisións; resolución de problemas; habilidade para traballar tanto individualmente como 
de xeito colaborativa dentro dun equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e auto‐avaliación.  

 
A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e asunción de riscos; 

capacidade para gestionar o risco e manexar a incerteza.  
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As  calidades  de  liderado  e  traballo  individual  e  en  equipo:  capacidade  de  liderado  e  delegación; 

capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de representación e negociación.  
 
Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da responsabilidade. 
 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

A competencia en conciencia e expresión cultural  implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con 
espírito  crítico,  cunha  actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas, 
utilizalas como fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 
Esta  competencia  incorpora  tamén un  compoñente expresivo  referido á propia  capacidade estética  e 

creadora e ao dominio daquelas  capacidades  relacionadas  cos diferentes  códigos artísticos e  culturais, para 
poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal.  

 
Implica  igualmente  manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á 

conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade como doutras comunidades  
 
A  expresión  cultural  e  artística  esixe  tamén  desenvolver  a  iniciativa,  a  imaxinación  e  a  creatividade 

expresadas a través de códigos artísticos, así como a capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no 
deseño de proxectos. Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con frecuencia 
un  traballo  colectivo,  é  preciso  dispoñer  de  habilidades  de  cooperación  e  ter  conciencia  da  importancia  de 
apoiar e apreciar as contribucións alleas.  

 
O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento 

e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. Esixe así 
mesmo valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o diálogo entre culturas e sociedades 
e a  realización de experiencias artísticas  compartidas. Á  súa vez,  conlleva un  interese por participar na vida 
cultural  e,  xa  que  logo,  por  comunicar  e  compartir  coñecementos,  emocións  e  sentimentos  a  partir  de 
expresións artísticas.  

 
Así  pois,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural 

resulta necesario abordar:  
 
O  coñecemento,  estudo  e  comprensión  tanto  dos  distintos  estilos  e  xéneros  artísticos  como  das 

principais  obras  e  producións  do  patrimonio  cultural  e  artístico  en  distintos  períodos  históricos,  as  súas 
características e as súas relacións coa sociedade na que se crean, así como as características das obras de arte 
producidas,  todo  iso mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada,  igualmente, coa creación da 
identidade cultural como cidadán dun país ou membro dun grupo.  

 
A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, 

así como da integración de distintas linguaxes.  
 
O  desenvolvemento  da  capacidade  e  intención  de  expresarse  e  comunicar  ideas,  experiencias  e 

emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal (aptitude/talento). 
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Refírese tamén á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da arte 

e da cultura. 
 
A  potenciación  da  iniciativa,  a  creatividade  e  a  imaxinación  propias  de  cada  individuo  de  face  á 

expresión  das  propias  ideas  e  sentimentos.  É  dicir,  a  capacidade  de  imaxinar  e  realizar  producións  que 
supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que permitan reelaborar 
ideas  e  sentimentos  propios  e  alleos  e  esixe  desenvolver  o  autocoñecemento  e  a  autoestima,  así  como  a 
capacidade de resolución de problemas e asunción de riscos.  

 
Interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na 

sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario.  
 
A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de 

toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a convivencia social.  
 
Desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a 

creación  de  calquera  produción  artística  de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a 
realización de traballos colectivos. 

 

11.3 Contribución ó desenrolo das competencias clave 

O  citado Decreto  86/2015  indica  que  os  obxectivos  desta  etapa  educativa,  formulados  en  termos  de 
capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os seguintes: 

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

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudo  e  traballo  individual  e  en  equipo,  como 
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de 
desenvolvemento persoal.  

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e  oportunidades  entre  eles. 
Rexeitar  a  discriminación  das  persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia 
persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como 
calquera manifestación de violencia contra a muller.  

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

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

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

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir 
responsabilidades.  
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura 

 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, 

así  como o patrimonio artístico e  cultural. Coñecer mulleres e homes que  realizaran achegas  importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.  

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

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

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

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento  fundamental  para  o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 
nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á 
comunidade lusófona. 

 

11.5 Contidos da materia 

 
A materia de Tecnoloxías da  Información e da Comunicación persegue a consolidación dunha serie de 

coñecementos tecnolóxicos indispensables. Asíos contidos agrúpanse en bloques: 
 
"A sociedade da información e o computador" introduce o alumnado na importancia desta materia na 

sociedade actual.  
 
Os bloques "Arquitectura de computadores", "Redes de computadores"  abondan en aspectos relativos 

aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á súa conexión en redes.  
 
O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso común no mundo 

actual, tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de cálculo, de elaboración de presentación, de 
almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. 

 
O bloques "Programación"   afonda no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas 

do mundo real, e no uso destes no mundo de internet.  
 
Bloque 1. Programación 
 

 Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e matrices. Listas, pilas e 
colas. Estruturas. 

 Diagramas de fluxo: elementos e símbolos, e o seu significado.  

 Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando ferramentas informáticas 
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 Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en código fonte.  

 Programación modular: módulos, procedementos e funcións. 

 Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. Depuración.  

 Optimización e documentación. Análise de código e refactorización. Repositorios de código e control 
de versións. 

 Seguridade  lóxica.  Tipos  de  ameaza  e  técnicas  de  vixilancia  dos  sistemas:  protección  contra  virus  e 
respaldo de información. 

 Seguridade física: protección física das redes.  

 Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e publicitario. 
 
Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 
 

 Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web.  

 Accesibilidade e usabilidade en internet. 

 Ferramentas de xestión de contidos da web 2.0. 

 Características da web 2.0. 
 
Bloque 3. Seguridade 
 

 Medidas físicas e  lóxicas de seguridade en redes: devasas, copias de seguridade, sistemas de control 
de acceso, monitorización de sistemas e análise de logs. 

 Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas e xeración de executables. 
 
 

Como noutras materias que  tratan aspectos  tecnolóxicos, nesta  intégranse coñecementos de carácter 
matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos 
doutras  disciplinas.  Un  enfoque  interdisciplinar,  xa  que  logo,  favorecerá  a  conexión  con  outras materias  e 
mesmo con diversos temas de actualidade.  

11.6	Temporalización 

 
1ª Avaliación 

1
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B2 

 
BLOQUE 2. PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

 
 

 
 

 
1 

B2.1  Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web Xaneiro 
Febreiro 

24 

B2.2  Accesibilidade e usabilidade en internet. Marzo  4 

B2.3  Ferramentas de xestión de contidos da web 2.0. Marzo 
Abril 

16 

B2.4  Características da web 2.0. Maio  2 
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2. Avaliación 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B3 

 
BLOQUE 3   SEGURIDADE 

 
 

 
 

 
1 

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. 

 
 
Maio 

 
 
10 B3.2  Uso básico dun contorno de desenvolvemento: edición de programas 

e xeración de executables. 

 

3. Avaliación 

2
ª 
A
V
A
LI
A
C
IÓ
N
 

UNIDADES DIDÁCTICAS / PROXECTOS / TEMAS  TEMPORALIZACÓN 

UD. 
TEMA 
PROX. 

BLOQUE  CONTIDO  MES  SESIÓNS

 
B1 

 
BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN 

 
 

 
 

 
1 

B1.1  Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de 
datos. Variables, vectores e matrices. Listas, pilas e 
colas. Estruturas. 

 
 
 
 
Primeiro 
Catrimestre 

 
 
 
 
 
48 

B1.2  Diagramas de fluxo: elementos e símbolos, e o seu significado. 

B1.3  Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando 
ferramentas informáticas 

B1.4  Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en 
código fonte 

B1.5  Programación modular: módulos, procedementos e funcións 

B1.6  Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. 
Depuración 

B1.7  Optimización e documentación. Análise de código e 
refactorización. Repositorios de código e control de versións. 

B1.8  Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e técnicas de vixilancia dos 
sistemas: protección contra virus e respaldo de información. 

B1.9  Seguridade física: protección física das redes. 

B1.10  Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e 
publicitario 

 

11.7 Grado mínimo , procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Temporalización 1ª Avaliación  Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n Id e
n Id e
n Id e
n

C
o m p
e G r a P e Instrumentos 
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P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

2 
 
 
3 

B2.1  B2.1  TICB 
2.1.1 

CD  
CMCCT.  
CCL  
CCA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

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 

80%  40%    80% 10% 10%

B2.2 

B2.3  B2.2 
TICB 
2.2.1 

CD  
CMCCT.  
CCL  
CCA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Elabora  traballos  utilizando  as 
posibilidades  de  colaboración  que 
permiten  as  tecnoloxías  baseadas 
na web 2.0. 

100%  50%    80% 10% 10%

B2.4  B2.3 

TICB 
2.3.1 

CD  
CMCCT.  
CCL  
CCA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

Explica  as  características 
relevantes  da  web  2.0  e  os 
principios en que esta se basea. 

10%  10%    80% 10% 10%
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Temporalización 2ª Avaliación 

Estandares de aprendizaxe 
 

Procedementos e instrumentos de 
avaliación 

U
n
id
ad

 /
 t
e
m
a 

Id
e
n
t.
 

co
n
ti
d
o
s  

Id
e
n
t.
 

cr
it
e
ri
o
s  

Id
e
n
ti
. 

Es
tá
n
d
. 

C
o
m
p
e
t.
 

cl
av
e
 

G
ra
d
o
 m

ín
. c
o
n
s.
 

P
e
so
 c
u
al
if
ic
ac
ió
n
  Instrumentos 

P
ro
b
. e

sr
it
a 

Tr
. I
n
d
iv
id
u
al
 

A
ct
. c
la
se
 

O
b
s.
 a
u
la
 

1 

B3.1  B3.1  TICB 
3.1.1 

CD  
CMCCT.  
CCL  
CCA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

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. 

50%  20%    80%  10% 10%

B3.2  B3.2 
TICB 
3.12.
1 

CD  
CMCCT.   
CCA 
CSIEE  

Elabora  programas  de  mediana 
complexidade utilizando contornos 
de programación. 

80%  80%    80%  10% 10%

 

11.8 Criterios de avaliación 

De acordo co Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se aproba o currículo da Educación Secundaria 
Obrigatoria  para  esta  comunidade,  que  establece  a  avaliación do proceso de  aprendizaxe  do  alumno en 1º 
ESO, 3º ESO e 1º Bacharelato, a avaliación debe ser continua, diferenciada e adecuarase ás características do 
alumno e do contexto socio cultural do centro. 

 
  Os criterios de avaliación relaciónanse directamente cos estándares de aprendizaxe, que non son máis 

que  concrecións  dos  propios  criterios,  e  eses  estándares  conéctanse  coas  competencias  clave.  Por  outra 
banda, os  criterios de  avaliación describen o que  se pretende  lograr,  e,  neste  sentido,  os  contidos non  son 
máis que os medios para os alcanzar. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  das  alumnas  terá  un  carácter  formativo  e  será  un 
instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. A avaliación do 
proceso de aprendizaxe do alumnado deberá ser integradora, e deberá terse en conta desde todas as materias 
a  consecución  dos  obxectivos  establecidos  para  a  etapa  e  do  desenvolvemento  das  competencias 
correspondente.  O  carácter  integrador  da  avaliación  non  impedirá  que  o  profesorado  realice  de  xeito 
diferenciado  a  avaliación  de  cada  materia  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación  e  os  estándares  de 
aprendizaxe de cada unha delas. 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa propia 
práctica docente, para o que establecerá indicadores de logro nas programacións didácticas 

 

11.8.1 Momentos da avaliación: 

Tres  son  os  momentos,  fundamentalmente,  do  proceso  de  avaliación:  inicial,  continua  e  final.  As 
funcións de cada unha destas fases do proceso de avaliación poderíanse concretar así: 
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A avaliación  inicial  será diagnóstica e motivadora,  é dicir,  realízase ao  iniciar o proceso da  instrución 
(ben  sexa programación ou unidade didáctica), o  seu obxectivo é establecer o punto de partida do proceso 
educativo e proporciona información sobre a situación do alumnado que permite adaptar ao proceso. 

A avaliación continua será formativa, orientadora e reguladora, é dicir, realízase ao longo do proceso de 
ensino‐aprendizaxe,  o  seu  obxectivo  non  é  só  cualificar  senón mellorar,  recolle  información  suficiente  para 
mellorar  e  ten  dúas  consecuencias  inmediatas:  retroalimentar  ao  alumnado  e  ao  profesorado,  e  detectar 
problemas e vías alternativas que permitan alcanzar uns resultados óptimos. 

A avaliación final pode considerarse como sumativa ou terminal, é dicir,realízase ao termo dunha fase, 
ou  fases parciais, de aprendizaxe. O  seu obxectivo é establecer o grao de  consecución de  cada alumno dos 
obxectivos  propostos  e  das  competencias  básicas  establecidas  e  permite  coñecer  o  estad  inicial  para 
desenvolver novos coñecementos. 

Por tanto, esta avaliación actúa como soporte da avaliación inicial da seguinte ou de futuras unidades de 
programación. 

 

11.8.2  Esquema do proceso de avaliación: 

 
O  esquema  do  proceso  de  avaliación  ensino‐aprendizaxe  do  alumnado  é  o  que  se  mostra  a 

continuación: 
 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A 

  AVALIACIÓN INICIAL  AVALIACIÓN CONTINUA  AVALIACIÓN CONTINUA 

¿QUÉ?  Esquemas  de 
coñecementos  previos  e 
necesarios  para  a  nova 
situación  de  aprendizaxe  e 
para  adecuar  a  intervención 
educativa 

Progresos e dificultades 
do  proceso  de  aprendizaxe 
para  adecuar,  en 
consecuencia,  a  Intervención 
educativa 

Tipos  e  graos  de 
aprendizaxe  que  quedaron 
determinados  nos  obxectivos  e 
competencias básicas 

¿CÁNDO?  Inicio  dunha  fase  de 
aprendizaxe 

Durante  o  proceso  de 
apredizaxe 

Ao concluír un proceso de 
aprendizaxe 

¿CÓMO?  Historia  do  alumno. 
Rexistro  e  interpretación  de 
probas 

Observación do proceso 
de  aprendizaxe.  Rexistro  en 
follas  de  seguimento  e 
interpretación. 

Observación,  rexistro  e 
interpretación  das  respostas, 
tarefas  e  comportamentos  do 
alumno a preguntas e situacións 
que  están  relacionadas  cos 
contidos e competencias 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida 
que o instrumento máis adecuado é a análise de tarefas, ademais da observación sistemática e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
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observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
 
Neste apartado é preciso contar cos indicadores propicios e en función deles elixir o instrumento. O que 

se pode xeneralizar é o seguinte: 
 

 Se  o  que  se  quere  avaliar  pertence  ao  ámbito  dos  feitos,  os  conceptos  e  os  sistemas 
conceptuais, o máis adecuado é aplicar probas obxectivas, probas de ensaio, orais. 

 Se se pretende avaliar aspectos relacionados co ámbito dos procedementos non hai dúbida que 
o  instrumento  máis  adecuado  é  a  análise  de  tarefas,  ademais  da  observación  sistemática  e 
rexistrada. 

 Se  se  quere  solicitar  información  acerca  das  actitudes  e  valores,  o  máis  apropiado  é  a 
observación  sistemática  e,  sobre  todo,  rexistrada  (neste  caso,  as  escalas  descritivas  de 
observación  son  instrumentos  de  gran  validez,  aínda  que  é  complicado  avaliar  este  tipo  de 
contidos). 

 
Á  hora  de  aplicar  os  instrumentos  de  avaliación  usaranse  en  función  dos  diferentes  contidos  e  as 

competencias básicas selecionadas, o contexto de traballo, o alumnado concreto. Así pois téñense: 
 
1.  Os  cuestionarios.  Usaranse  para  indagar  nas  ideas  previas,  e  dispor  de  información  sobre  a 

satisfacción dos alumnos, a utilidade das actividades ou a súa aceptación. 
2. O  caderno de  clase. Moi eficaz para objetivizar  a  información en  torno ao  traballo diario de  clase. 

Permite  a  adquisición  de  determinadas  competencias  básicas  (en  relación  á  escritura,  a  presentación  de 
informes ou memorias). Así mesmo, serve para contrastar as observacións do profesorado e permite detectar 
os erros. 

3. Observación do traballo diario. Debe ser sistematizado, para recoller a información básica e usarase 
para facer un seguimento do desenvolvemento das competencias básicas seleccionadas. 

4. Controis e outras probas escritas/orais. Os controis, xunto a outros instrumentos de avaliación, son 
fontes de información útiles neste apartado. Entre eles, distínguese: 

 
.‐ Probas de composición e ensaio. Conxunto de probas que permite valorar diversas actividades: desde 

aprendizaxes  de  tipo  elemental  (saber  sobre  algo  interpretar,  extrapolar,  aplicar),  até  aprendizaxes  de  tipo 
superior, que supoñen procesos de análises e sínteses (elaboración de resumos). 

.‐ Esquemas, comentario de textos, disertacións, elaboración de síntese). 
Pódese tratar con este instrumento distintas competencias relacionadas coa comunicación. 
 
5. Probas obxectivas. Caracterízanse pola brevidade tanto na formulación da pregunta, como na posible 

solución que está previamente determinada.  Son útiles na materia para  avaliar  o  coñecemento de datos, o 
recordo de feitos, o dominio da terminoloxía e, en moitos casos, os coñecementos previos dos alumnos. Entre 
elas,  usarase  na materia  as  probas  de  correspondencia  (preséntase  ao  alumnado  dúas  columnas  de  feitos 
concretos  e  pídeselle  que  as  relacione),  probas  de  opción múltiple  (preséntase  ao  alumnado  un  enunciado 
problemático e pídeselle que discrimine entre varias solucións posibles), probas de verdadeiro‐falso (presente 
o  inconveniente  de  respostas  ao  azar),  probas  de  texto  incompleto  (son  moi  útiles  para  actividades  que 
requiren unha forte memorización inicial). 

6.  A  autoevaluación.  A  participación  do  alumnado  no  proceso  de  avaliación  pode  ser  útil  á  hora  de 
considerar a información que o propio alumnado proporciona sobre o seu traballo e a percepción que ten do 
profesor e do dos seus compañeiros. 
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Por último, a cualificación dos instrumentos de avaliación, como elemento ineludible que determinará a 
promoción ou a titulación dos alumnos, fai ao profesorado tributario da máxima obxectividade e transparencia 
na avaliación. 

Por  iso,  deben  ser  moi  claros  os  obxectivos  e  competencias  clave  seleccionadas  e  os  criterios  de 
cualificación  daqueles,  de  forma  que  o  alumnado  teña  claro  como  debe  traballar  e  que  debe  facer  para 
superar a materia. 

Para  este  curso  de  2º  Bacharelato  que  son  da  Lomce  e  atendendo  a  “Orde  ECD/65/2015,  de  21  de 
xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 
educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato”, procederemos a detallar unha serie 
de indicadores. 

 
Estes  indicadores  por  unha  parte  estarán  agrupados  en  dimensións.  Entendamos  estas  dimensiones 

como facetas que presentan as distintas capacidades. Obviamente existen mais dimensións que as detalladas a 
continuación, e según as distintas escolas de pensamento estas poden variar. No noso caso o punto focal para 
o seu desenvolvemento foi a resolución de problemas tecnolóxicos na actualidade. 

Ademáis  estes  indicadores  están  claramente  ligados  ás  distintas  capacidades,  adquirindo  deste  xeito 
unha virtude  integradora entre os conceptos e as competencias. 

Estes  indicadores  nos  axudaran  a  avaliar  ó  alumnado  á  vez  que  integran  as  competencias  dentro  da 
programación de aula. Unha vez desenvolvidos e concretados nos distintos niveis nos serviran para definir os 
graos mínimos que debe acadar o alumnado para superar a materia. 

Finalmente,  os  indicadores,  serviran  como  ferramenta  para  concretar  os  logros  do  alumnado  e  polo 
tanto para cuantificar numericamente a cualificación do mesmo. 

Os indicadores, asociados a súa competencia están detallados na seguinte táboa. 
 
 

Dimensións Indicadores 

Comunicación lingüística (CCL) 

Comprensión oral e escrita 

(57) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico e o seu significado. 

(58) Escoitar activamente na aula. 

(59) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

Expresión oral e escrita 

(60) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

(61) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

(62) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso 
tecnolóxico. 

(63) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

(64) Estruturar os contidos. 

(65) Revisar os textos escritos. 

Normas de comunicación 

(66) Intervir de xeito espontáneo da escoita activa con cuestións tecnolóxicas. 

(67) Respectar a orden de intervención. 

(68) Controlar o uso da cortesía. 

Comunicación noutras linguas 

(69) Empregar cando sexa preciso vocabulario doutras linguas para identificar os distintos 
elementos tecnolóxicos. 

(70) Buscar e Ler textos técnicos en outras linguas. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
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Manexo de elementos 
matemáticos 

(369) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

(370) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas 
tecnolóxicos. 

(371) Realizar correctamente os cálculos. 

(372) Aplicar propiedades e regras nas operacións. 

(373) Resolver ecuacións. 

(374) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

(375) Realizar operacións con funcións. 

(376) Ler  táboas de resultados. 

(377) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

(378) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

(379) Usar múltiplos das unidades. 

(380) Recoñecer os errores de medida. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

(381) Xulgar se os resultados son razoables. 

(382) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

(383) Extraer os datos de los problemas. 

(384) Recoñecer e diferencia variables e constantes. 

(385) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 

(386) Entender as relación entre fórmulas e funcións. 

(387) Recoñecer as variables nunha función e as súas dependencias. 

(388) Comprobar os resultados dos problemas. 

(389) Presentar os resultados dun xeito claro e ordenado. 

(390) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

(391) Realizar táboas de resultados.* 

(392) Coñecer a interacción entre símbolos. 

(393) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(394) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

(395) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

(396) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

(397) Relacionar cada unidade coa súa magnitude. 

(398) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

(399) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

(400) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(401) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 

(402) Predicir as propiedades dun material. 

(403) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

(404) Identificar os distintos tipos de materiais e os asocia as súas propiedades. 

(405) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 

(406) Analizar os resultados das actividades prácticas. 

Explicación da realidade 
natural 

(407) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar en cada problema 
tecnolóxico. 
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(408) Coñecer as leis básicas do universo. 

(409) Coñecer o ámbito de aplicación de cada lei. 

(410)   

(411) Diferenciar as leis derivadas. 

(412) Coñecer as distintas constantes das leis básicas do universo. 

(413) Coñecer as magnitudes implicadas en cada lei. 

(414) Inquirir sobre o funcionamento do universo. 

(415) Recoller datos das distintas leis. 

(416) Coñecer as propiedades da materia. 

(417) Coñecer a estrutura da materia. 

(418) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

(419) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos 
materiais. 

(420) Coñecer as constantes físicas que determinan as unidades. 

Traballar con sistemas de 
representación 

(421) Ler gráficas.* 

(422) Realizar gráficas.* 

(423) Representar obxectos nas dimensións espaciais en distintos sistemas. 

(424) Empregar escalas. 

(425) Recoñecer símbolos tecnolóxicos.* 

(426) Ler sistemas e esquemas de representación.* 

Traballar en dimensións 
espacio-temporais 

(427) Traballar na dimensión temporal. 

(428) Manexar a magnitude temporal con soltura. 

(429) Traballar nas dimensións espacias. 

(430) Manexar as magnitudes espaciais con soltura. 

A ciencia no día a día 

(431) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

(432) Recoñecer códigos empregados na tecnoloxía.* 

(433) Asociar os códigos co que representan. 

(434) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican as distintas leis. 

(435) Identificar as leis que aparecen nas distintas solucións tecnolóxicas. 

(436) Distinguir entre unha lei ideal e a realidade. 

(437) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

(438) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

(439) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

(440) Coñecer como se obteñen e elaboran os distintos materiais.* 

Comprensión do 
coñecemento científico 

(441) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

(442) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

(443) Empregar os códigos no contexto axeitado. 

(444) Predicir o código que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

(445) Coñecer as unidades de cada magnitude. 

(446) Diferenciar entre unidades e magnitudes. 

(447) Coñecer o método científico. 
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(448) Diferenciar opinión de evidencia. 

(449) Relacionar causas con efectos. 

(450) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

(451) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

(452) Inquirir sobre novos materiais. 

Ciencia aplicada 

(453) Comprobar as leis mediante actividades prácticas. 

(454) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

(455) Recoller datos das distintas propiedades. 

(456) Empregar correctamente a calculadora. 

(457) Saber empregar instrumentos de medida.* 

(458) Realizar medidas correctamente. 

(459) Realizar documentos técnicos. 

(460) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para cada material.* 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxías da información 
(73) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

(74) Saber o que é unha dirección web. 

Seguridade dixital 

(75) Coñecer os protocolos de seguridade na rede. 

(76) Rexeitar conexións se non se usan protocolos seguros. 

(77) Valorar a seguridade das identidades dixitais. 

Comunicación dixital 

(78) Usar normas de cortesía na rede. 

(79) Enviar información a través da rede. 

(80) Almacenar información na nube. 

(81) Compartir ficheiros na nube. 

Utilización de ferramentas 
dixitais. Creación de contidos 

(82) Crear contidos usando recursos dixitais.* 

(83) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(84) Coñecer os programas que serven para realizar unha tarefa e escoller o axeitado.* 

(85) Usar con soltura programas técnicos.* 

(86) Apreciar e usar os programas técnicos que ofrecen os teléfonos “intelixentes”. 

(87) Programar. 

Relacionar o hardware co 
software 

(88) Ser consciente das limitacións dos equipos informáticos. 

(89) Coñecer o funcionamento e partes dun equipo informático. 

(90) Coñecer e valorar os distintos sistemas operativos. 

Aprender a aprender (CAA) 

Uso para mellorar as 
capacidades e coñecementos 
dos demais 

(73) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

(74) Realizar preguntas dos términos que non se entenden. 

(75) Ser capaz de tratar a información tecnolóxica. 

(76) Avaliar a validez das solucións tecnolóxicas propias e alleas. 

Conciencia consecución de 
obxectivos 

(77) Ser consciente das habilidades propias e alleas. 

(78) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

(79) Reforzar na casa os seus coñecementos. 

Xestión e controlar as propias (80) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 
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capacidades e coñecementos (81) Ter curiosidade por como os coñecementos matemáticos axudan a aplicar solucións 
tecnolóxicas. 

(82) Interese por aplicar solucións tecnolóxicas na súa realidade cotiá. 

(83) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

(84) Temporizar a realización de tarefas 

(85) Prever os materiais que necesita para levar a cabo un proxecto ou práctica.* 

(86) Adquirir novas destrezas no uso de ferramentas e máquinas.* 

(87) Mellorar as habilidades propias. 

(88) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

Innovación nos recursos 
educativos 

(89) Incorporar o uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

(90) Aproveitar a oportunidade de reciclaxe informativo que ofrecen as novas tecnoloxías

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Relación cos demais 

(61) Asumir normas de urbanidade e cortesía na aula. 

(62) Respectar as quendas de palabra. 

(63) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

(64) Organizarse cos seus compañeiros. 

(65) Respectar as capacidades e destrezas tecnolóxicas do resto do alumnado. 

Adquisición de valores para a 
vida en sociedade 

(66) Valorar a puntualidade. 

(67) Asumir as normas de seguridade no taller. 

(68) Ser crítico co seu traballo. 

(69) Cumprir as datas de entrega. 

Fomento de valores para a 
vida en sociedade 

(70) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 

(71) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

Recoñecemento da riqueza 
da diversidade 

(72) Escoitar con interese. 

(73) Escoitar e acepta outras solucións tecnolóxicas. 

Conservación do entorno 
natural 

(74) Valorar o entorno. 

(75) Conservar o entorno. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Creatividade 

(69) Propoñer solucións imaxinativas a problemas tecnolóxicos. 

(70) Experimentar cos obxectos tecnolóxicos construtivamente. 

(71) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

(72) Profundar de xeito autónomo en temas tecnolóxicos. 

Capacidade emprendedora 

(73) Traer materiais para prácticas. 

(74) Adquirir os elementos tecnolóxicos precisos. 

(75) Mostrar iniciativa no uso das ferramentas. 

(76) Rematar todos os proxectos que se inician. 

(77) Manter un ritmo constante de traballo. 

(78) Estudar formas de mellorar o rendemento. 

(79) Autosuperarse nos logros prácticos. 

(80) Autosuperarse nos logras académicos. 

Autonomía persoal 
(81) Valorar os seus logros. 

(82) Anticipar problemas. 
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(83) Traballar individualmente. 

Liderado 
(84) Colaborar nun grupo. 

(85) Saber delegar. 

 

11.8.3 Criterios de avaliación 

 
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Programación 

B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e 
analizar as carac terísticas de cada unha 

 TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para 
diferentes aplicacións tendo en conta as súas características. 

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. 

B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais 

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade 
definindo o fluxograma correspondente e escribindo o código 
correspondente 
TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados 
como partes separadas. 

B1.4. Depurar programas informáticos, optimizándoos 
para a súa aplicación 

 TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun 
có- digo determinado, partindo de determinadas condicións. 
TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración 

B1.5. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, valorando 
as repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

 TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de software 
para internet relacionándoos cos posibles ataques. 
TIC2B1.5.2. 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 
TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características de cada un, indicando 
sobre que elementos actúan 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

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. 

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. 

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. 

Bloque 5. Seguridade 
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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. 

B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar 
programas que resolvan problemas concretos. 

TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade 
utilizando contornos de programación. 

 

11.9  Criterios de cualificación e promoción 

 

 A nota de cada avaliación será a nota do exame ( nota media no caso de haber máis exames nunha 
avaliación) 

 Despois  de  cada  avaliación  haberá  un  exame  de  recuperación  para  os  alumnos  que  estén 
suspensos, que se realizará despois da entrega de notas de avaliación 

 Para aprobar a asignatura en Xuño  a nota media das tres avaliacións debe ser 5 o mais de 5. 

 Para  poder  realizar  a media  das  tres  avaliacións  será  necesário  ter  en  todalas  avaliacións  unha 
nota superior a un 2.  

 Se un alumno  despois da recuperación ten un 2 nunha avaliación ten a asignatura pendiente para 
Setembro 

 No mes  de  Xuño  realizarase  un  exame  final   de  toda  a  asignatura  co  que  se  pode  subir  cómo 
máximo  dous  puntos  a  nota media   final,  o  que  poderán    presentar  todos  aqueles  alumnos  e 
alumnas que teñan una nota media maior o igual a tres. 
  

 Para  a  nota  final  da  asignatura  teráse  en  conta  a  actitude  e  interés  pola  asignatura,  a 
puntualidade, a asistencia a clase, o respeto na aula o profesor e demáis compañeiros, o respeto 
as normas do profesor na aula e o coidado do material informático.  
 

 Si  na  convocatoria  ordinaria  de  maio  o  alumno  suspende  terá  que  presentarse  a  convocatoria 
extraordinaria  de  setembro  e  superar  um  exame  de  toda  a  asignatura  (aínda  que  tivera 
avaliacións aprobadas) 

 Na convocatoria extraordinaria de setembro haberá um exame de toda a asignatura. 
 

  O  longo do curso, nunca en setembro,   pódese avaliar algunha parte mediante un traballo se o 
profesor o considera. 

 Para  puntuación  dos  traballos    deben  estar  entregados  dentro  dos  prazos  establecidos.  Non  se 
avaliarán se o alumno o entrega fora do plazo establecido  

 Dado o carácter práctico da asignatura consideráse fundamental a asistencia a clase  
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11.10  Programación das unidades 

 

UNIDADE 1 SEGURIDADE INFORMÁTICA 
 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● _Necesidade de seguridade 
● _Tipos de seguridade 
● _Ameazas e fraude nos sistemas de información 
● _Seguridade activa 
● _Seguridade pasiva 
● _Ameazas e fraudes nas persoas 
● Seguridade en Internet 

UNIDADE 2 FERRAMENTAS DA WEB SOCIAL 
 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● _Qué é Internet 
● _Fundamentos técnicos de Internet 
● _Cómo viaxa a información por Internet 
● _Evolución Histórica de internet 
● _Servicios que ofrece Internet 
● _O mundo electrónico 
● _A web 2.0 
● _Ferramentas colaborativass: repositorio de documentos 
● _Exemplos de repositorio de documentos 
● _Ferramentas colaborativas:aplicación e suites ofimáticas on line 
● _Blogs e Wikis 
● _Redes sociais 
● _Cómo axudan as redes sociais 

UNIDADE 3 DESEÑO E EDICIÓN DE PÁXINAS WEB 
 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● _Deseño e edición de páxinas web 
● _Criterios de deseño 
● Ferramentas de publicación: xestores de contidos 
● _O linguaxe html 
● _O linguaxe Javascript 
● _Editores de páxinas web 
● _Aloxamento de sitios web e transferencia de ficheiros 

UNIDADE 4 PROGRAMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

CONTIDOS 

 

● _A programación 
● _Os linguaxes de programación 
● _ A creación dun programa 
● _OS algoritmos. Diagramas de fluxo 
● _Tipos de datos e operadores 
● _A programación estructurada 
● _Aproximación á programación orientada a obxetos 
● _Historia e evolución das linguaxes de programación 
● _Linguaxe de bloques:Scratch 
● _Introdución a linguaxe C 
● _Linguaxe de programación Python 
● _Linguaxe de programación Processing 
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12.	METODOLOXÍA	

12.1 Metodoloxía para 2º, 3º e 4º ESO 

O modelo metodolóxico empregado é o resultado da xustaposición dos dous seguintes: 
Clásico. 
Innovador/investigador. 

A  medida  que  se  vaian  estudando  cada  un  dos  temas  van  ir  propoñéndose  varias  actividades  de  estudio, 
experimentación e análise co obxecto de reforzar e ampliar contidos. O estudio de cada tema finalizará coa 
realización  dunha  autoavaliación,  por  parte  do  alumno,  co  obxecto  de  detectar  o  grao  de  coñecementos 
adquiridos. En calquera caso se vai procurar que interactuar os seguintes elementos: 
 
a) Enfoque constructivista: 
Para garantir que o alumnado sexa o protagonista da súa propia aprendizaxe, vaise establecer un esquema de 
traballo no que:  
 

 Creamos "conflitos cognitivos", co obxecto de que a formación científico‐técnica‐tecnolóxica contribúa 
á madureza persoal, social e moral do alumnado. 

 Poidamos coñecer os intereses e ideas, así como os coñecementos previos dos nosos alumnos. 

 Animemos aos nosos alumnos/ás a opinar sobre a actividade tecnolóxica que os rodea. 

 Potenciemos actividades en equipo, realizando actividades de indagación e selección de contidos. 
 
b) Enfoque interdisciplinar. 
Ofrecendo opcións abertas en relación con outras fontes do coñecemento, entre as que cabe destacar: 
 

 Otras materias: Física e Química, Matemáticas, etc. 

 Materias optativas que poida ofrecer o centro: Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade, Educación Ambiental, 
etc. 

 Temas de actualidade, que poidan ser noticia en relación coa Informática, etc. 

 Temas transversais: Educación para a saúde, Educación ambiental,etc. 
 

Trátase  de  manter  en  todo  momento  unha  actitude  activa  do  alumnado  no  seu  proceso  de  aprendizaxe, 
mediante: 
 

1. Actividades de tipo individual: Nas que terá que reflexionar, estudar e realizar diferentes exercicios. 
 
2.  Participación  en  coloquios: Dentro  da  aula,  a  través  de  relatorios,  suxestións  e  puntos  de  vista  ou 

pareceres, contribuíndo a crear climas de traballo e aprendizaxe agradables. 
 
3. Participación en grupos de  traballo: Onde  terán que consensuar e  se poñer de acordo para  levar a 

cabo a distribución de  tarefas dentro do grupo, no  referente a  lectura e  selección de material bibliográfico, 
posta en común, e finalmente a aplicación desa información no deseño teórico dun proxecto 

 

Tipos de actividades 
Coa  idea  de  utilizar  os  contidos  conceptuais  como  ferramenta  para  traballar  contados  procedementais, 
empregaranse apuntamentos elaborados polo profesorado, xunto con boletíns de exercicios e actividades de 
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aprendizaxe que permitirán o traballo dos procedementos co alumnado, ademais de recursos multimedia que 
complementará as exposicións do profesor. 
 
Cada unha das unidades didácticas que se expoñerán no apartado 3.1.6  traballarán os contidos conceptuais 
propios de cada unha mediante unha serie de actividades prácticas de aprendizaxe, que irán intercaladas entre 
estes  contidos  e  que  serán  as  axeitadas  para  asimilar  os  devanditos  conceptos  e  para  traballar  os 
procedementos  axeitadamente  ó  nivel.  Asemade  tamén  se  traballarán  unha  serie  de  actividades  de 
consolidación e de ampliación que permitirán o tratamento da diversidade. 
 
Por outro lado, tamén se realizarán unha serie de actividades máis enfocadas no traballo dos procedementos, 
das cales podemos realizar unha clasificación simplificada como segue: 
 

o Cuestións sinxelas formuladas polo profesor . 
o Representacións : actividades baseadas no uso de gráficos. 
o Análises : a partir do coñecemento global dunha máquina, proceso, etc., examínanse as partes 

que os constitúen e téntase establecer relacións entre elas. 
o Debates  :  nos  que  se  pretende  que  os  alumnos  e  alumnas  troquen  ideas  sobre  un mesmo 

tema e  que,  aínda que  xurdan puntos  de  vista  diferentes,  poidan  chegar  a  unha  conclusión 
global. 

 Obradoiros  de  informática  :  actividades  que  requiren  un  equipamento  informático  para 
podelas  levar  a  cabo  (ferramentas  de  deseño,  simuladores,  busca  e  presentación  de 
información). 

o Prácticas  e  experiencias  :  son  todas  aquelas  actividades  que  tentan  simular  un  proceso 
tecnolóxico a pequena escala, mediante a manipulación de ferramentas e materiais, para así 
poñer de manifesto a adquisición dos coñecementos adquiridos dun xeito teórico. 

o Proxectos  de  deseño  :  actividade  propia  e  xenuína  da  área  de  Tecnoloxía  e  que  fomenta  a 
capacidade  máis  creativa  do  alumnado  mediante  a  aplicación  do  método  de  proxectos  a 
problemas tecnolóxicos sinxelos que se lle planteen. 

 
 

12.2 Metodoloxía en 1º e 2º  Bacharelato 

 

Dende o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto 
para  integrar  as  restantes  materias  do  currículo  como  para  afondar  en  aspectos  moi  específicos,  como  a 
programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para reflexionar sobre os 
temas tecnolóxicos e de actualidade.  

Esta materia  caracterízase  pola  realización  de  actividades  nas  que  se  desenvolven  destrezas  técnicas 
para  acceder  ás  redes  de  información,  que  tamén  se  comparte,  e  se  utilizan  aplicacións  informáticas  de 
propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos 
dereitos  dos  colectivos  relacionados  coa  cultura  ou  coa  produción  de  programas  informáticos  son  tan 
importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.  

 
A  participación  pode  potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposición  de  traballos,  a  resolución 

colaborativa  de  problemas  mediante  a  realización  de  proxectos  informáticos,  a  utilización  colectiva  de 
recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a propia 
aprendizaxe.  Na  ensinanza  das  TIC  resulta,  daquela,  adecuado  reflexionar  e  traballar  en  grupo  procurando 
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solucións a problemas  concretos onde  se poidan aplicar os  coñecementos adquiridos,  e buscar  información 
adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.  
 
 
O modelo metodolóxico empregado é o resultado da xustaposición dos dous seguintes: 
 

Clásico. 
Innovador/investigador. 
 

A medida que se vaian estudando cada un dos temas van ir propoñéndose varias actividades de estudio, 
experimentación e análise co obxecto de reforzar e ampliar contidos. O estudio de cada tema finalizará coa 
realización  dunha  autoavaliación,  por  parte  do  alumno,  co  obxecto  de  detectar  o  grao  de  coñecementos 
adquiridos. En calquera caso se vai procurar que interactuar os seguintes elementos: 

 
a) Enfoque constructivista: 
 
Para  garantir  que  o  alumnado  sexa  o  protagonista  da  súa  propia  aprendizaxe,  vaise  establecer  un 

esquema de traballo no que:  
 
‐ Creamos "conflitos cognitivos", co obxecto de que a formación científico‐técnica‐tecnolóxica contribúa 

á madureza persoal, social e moral do alumnado. 
‐ Poidamos coñecer os intereses e ideas, así como os coñecementos previos dos nosos alumnos. 
‐ Animemos aos nosos alumnos/ás a opinar sobre a actividade tecnolóxica que os rodea. 
‐ Potenciemos actividades en equipo, realizando actividades de indagación e selección de contidos. 
 
b) Enfoque interdisciplinar. 
 
Ofrecendo opcións abertas en relación con outras fontes do coñecemento, entre as que cabe destacar: 
 

● Otras materias: Física e Química, Matemáticas, etc. 
● Materias  optativas  que  poida  ofrecer  o  centro:  Ciencia,  Tecnoloxía  e  Sociedade, 

Educación Ambiental, etc. 
● Temas de actualidade, que poidan ser noticia en relación coa Informática, etc. 
● Temas transversais: Educación para a saúde, Educación ambiental,etc. 
 

Trátase de manter en todo momento unha actitude activa do alumnado no seu proceso de aprendizaxe, 
mediante a elaboración de distinto tipo de actividades 

 
 

Cada unha das unidades didácticas traballarán os contidos conceptuais propios de cada unha mediante 
unha serie de actividades prácticas de aprendizaxe, que irán intercaladas entre estes contidos e que serán as 
axeitadas para asimilar os devanditos conceptos e para traballar os procedementos axeitadamente ó nivel.  

 
Todas as actividades que requiren un equipamento informático para podelas levar a cabo (ferramentas 

de deseño, simuladores, busca e presentación de información). Asemade tamén se traballarán unha serie de 
actividades de consolidación e de ampliación que permitirán o tratamento da diversidade. 
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Por  outro  lado,  tamén  se  realizarán  unha  serie  de  actividades  máis  enfocadas  no  traballo  dos 
procedementos, das cales podemos realizar unha clasificación simplificada como segue: 

 
‐ Formulación de problemas abertos que admitan múltiples solucións. 
‐ Presentacións: oral ou escrita, de informes sobre ideas e solucións. 
‐ Debates : nos que se pretende que os alumnos e alumnas troquen ideas sobre un mesmo tema e que, 

aínda que xurdan puntos de vista diferentes, poidan chegar a unha conclusión global. 

13	.	MATERIAIS	E	RECURSOS	

A. 2º ESO,3º ESO,4º ESO 
 

A  formulación  curricular  da  área,  xunto  co  tipo  de  actividades  que  del  se  desprenden  poñen  de 
manifesto  a  importancia  do  espazo  físico  e  dos  medios  materiais  que  se  precisan  para  o  normal 
desenvolvemento da área de Tecnoloxía. 

 
O  currículo  da  área  establece  entre  os  seus  obxectivos  educativos  integrar  teoría  e  práctica,  traballo 

intelectual e traballo manual. 
 
Estas consideracións evidencian a necesidade de dispoñer dun espazo diferenciado para impartir a área: 

o  aula‐taller  de  Tecnoloxía,  que  permita  o  desenvolvemento  continuo  e  ás  veces  simultáneo  da  grande 
variedade de actividades propias. 

 
Caracterízase por ser un espazo único e integrado que se organiza, por razóns prácticas, en tres zonas: a 

aula, o taller e o almacén. 
 
Na  aula  transcorre  o  tempo  lectivo  no  que  o  profesor  explica,  e  os  alumnos  e  alumnas  propoñen 

solucións, debuxan, planifican, expoñen informes, etc. 
 
O taller é a zona na que se realizan traballos técnicos que requiren o uso de ferramentas e maquinaria, 

ou  de  equipos  de  instalación  fixa.  Da  actividade  do  taller  despréndense  ruídos,  polo  que  convén  que  os 
espazos estean separados. 

 
O almacén é un espazo non dispoñible en todos os centros, onde se gardan os materiais e compoñentes 

que se usan na área. As actividades de almacén ofrecen interese didáctico ligadas ao orden, a planificación o 
control e a organización do traballo. 

 
Outros espazos a dispoñer, ou máis ben áreas  reservadas de disposición,  son os  lugares elixidos para 

gardar  os  traballos  en  estado  de  execución,  sobre  os  que  teñen  que  rexer  unhas  normas  de  acceso  moi 
restrinxidas, polo posible maltrato que poidan soportar algunhas pezas por parte de actos de descoido ou mal 
intencionados. 

 
Tamén  son  de  destacar  os  sitios,  absolutamente  necesarios,  dedicados  á  exposición  de  traballos  xa 

realizados, que poidan funcionar como exhibición do propósito. 
 
Destacar que coa incorporación da LOE é necesario unha remodelación da tradicional aula de tecnoloxía 

coa  incorporación  de  máis  contidos  informáticos  e  a  adecuación  da  temática  de  moitas  unidades  coa 
informatización dos sistemas: emuladores de sistemas eléctricos, electrónicos e pneumáticos. 
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Por todo o exposto anteriormente faise necesario a disposición de ordenadores suficientes en función 

do  número  de  alumnos,  nunca  inferior  a  15  unidades,  con  conexión  a  rede  de  alta  velocidade  e  mesas 
adecuadas para a colocación de diversos elementos ao ordenador: tarxetas controladoras, maquetas,  fontes 
de alimentación e aparatos de medida. 

 
A  distribución  da  nova  aula,  xustificada  anteriormente,  ten  avantaxe  de  liberar  drasticamente  a 

utilización, moi alta, da aula/as de informática dispoñibles no Instituto. 
 
A situación da aula‐taller de tecnoloxía de que dispón o  instituto atópanse nun estado de dotación de 

materiais  e  equipamento  lamentable,  xa  que  dende  que  foi  inaugurado  o  Centro  non  se  recibiu  ningún 
equipamento novo, nin tampouco se recibiu a súa  totalidade  (ordenadores,  impresoras, monitor de tv, etc), 
tampouco  se  repuxo  o  equipamento  que  foi  usado  en  cursos  anteriores  e  que  se  deteriorou  (ferramentas, 
máquinas,  entrenadores  de  mecanismos  e  de  electricidade‐electrónica).  Co  pouco  de  que  se  dispón,  é 
imposible levar acabo unha aprendizaxe en condicións mínimas de calidade,sendo necesario axilizar trámites 
coa Consellería para ver de conseguir dotación nova e axeitada de diverso material, que se lle fará chegar de 
maneira procedente a Dirección do Centro a través dun documento a tal fin. 

 
A  nivel  didáctico  en  cada  unha  das  etapas,  faremos  uso  importante  do  emprego  das  TIC,  facendo  as 

exposicións  de  contidos  mediante  presentacións  multimedia  proxectadas,  uso  de  recursos  multimedia 
interactivos, software específico para simulacións, ... 

 

B. 4º ESO TIC,TIC I, TIC II , PROGRAMACIÓN 
 
Os materiais que se van utilizar ao longo deste curso van ser de natureza diversa. Cabe destacar: 
 
a) Material escrito: 
 
o Documentación: Resúmenes teoría, presentaciones, artígos temáticos, etc. 
o Actividades: actividades prácticas, exercicios e problemas. 
o Vídeos: material audiovisual referente a temática abordada. 
o Ligazóns de interese. 
 
Crease un Blog destinado a materia donde se fará referencia ao material elaborado polo departamento 

e que poderá ser descargado polo alumno/a. No blog figurarán os prazos de presentación de cada actividade. 
Por  cada  tema elaborarase unha presentación  en PowerPoint  co  resumen de  cada unidade didáctica  e  que 
será a que utilice o profesor para explicalo. 

 
Libros dispoñibles na biblioteca do Centro. Recursos didácticos , titoriais e manuais que se poden atopar 

na rede.  
 
b) Material informático: 
 
‐‐ Proxector e PDI.. 
‐Ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía 
‐Google classrom  
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‐Google Drive. 
‐GIMP para o tratamento de imaxes. 
‐Inkscape 
‐Audacity para a edición de audio. 
‐VideoSpinou Movie Maker para a tratamento e composición de vídeo. 
‐Paquete ofimático: OpenOffice e Microsoft Office 
‐Sistema Operativo Suse Linux 10.1. 
‐Sistema Operativo Windows XP SP2 Professional. 
‐Google Sketchup para a realización de debuxos en 3D 
‐Scratch para programación 
‐Arduino 
‐Prezi 
 
c) Material electrónica 
 
‐Placas de Arduino 
‐Diversos componentes electrónicos 

14		INDICADORES	DE	LOGRO	PARA	AVALIAR	O	PROCESO	DE	ENSINO 

Indicadores de logro do proceso de ensino 

   Escala 

   1  2  3  4 

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

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.             

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.             

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.             

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

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

7.  Adoptáronse  as  medidas  curriculares  adecuadas  para  atender  ao  alumnado  con 
NEAE.             

8.  Adoptáronse  as  medidas  organizativas  adecuadas  para  atender  ao  alumnado  con 
NEAE.             

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.             

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.             

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

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.             
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Indicadores de logro da práctica docente  

   Escala 

   1  2  3  4 

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

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.             

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.             

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.             

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

6. Combínase o traballo individual e en equipo.             

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.              

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.             

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.             

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.             

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.             

12. Analízanse e  coméntanse  co  alumnado os  aspectos máis  significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.             

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.             

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.             

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.             

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.             

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…             

Na avaliación do proceso de ensino, o profesorado debe reflexionar sobre a súa práctica educativa co 
obxecto de mellorala. Esta avaliación incluirá, entre outros, os seguintes aspectos: 

 
 Adecuación  dos  elementos  da  programación  (obxectos,  contidos,  metodoloxía  e 

avaliación) ás características dos alumnos. 
 Nivel de integración entre os alumnos/as e entre o profesor/a e alumnos/as. 
 Se as actividades estiveron secuenciadas, tiveron en conta os coñecementos previos 

e foron atrayentes. 
 Se  os  recursos  (materiais,  organización,  fontes  de  información…)  foron 

adecuados.final de cada avaliación se avaliará a programación didáctica e se tomarán 
as medidas correctoras para conseguir os obxectivos propostos. 

 
Este seguimento da programación será realizado por todos os membros do departamento e se levantará 

acta dos acordos tomados.  
 
Toda  esta  información  será  plasmada  na  memoria  didáctica  anual  do  departamento  na  que  se 

analizarán os seguintes aspectos da programación: 
 

1.Seguimento da programación didáctica e tratamento das competencias 
2. Resultados acadados  
3. Modificacións a introducir na programación do vindeiro curso 
4. Actividades extraescolares 
5. Libros de texto 
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O  final  de  cada  avaliación  se  avaliará  a  programación  didáctica  e  se  tomarán  as medidas  correctoras 
para conseguir os obxectivos propostos. 

 

15.	ACTIVIDADES	DE	SEGUEMENTO	RECUPERACIÓN	E	REFORZO	

Recuperación durante o curso 

Cada profesor/a do departamento adoitará as medidas de recuperación necesarias a través de exames 
escritos ou traballos daquelas partes da materia que o alumno/a non supere en cada parcial ou avaliación. 

16		ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	DE	MATERIAS	PENDENTES	

O procedemento de recuperación de materias pendentes segue o seguinte procedemento: 

A materia dividirase temporalmente tres avaliacións. Ó principio de cada avaliación, o alumnado recibirá 
información coas unidades didácticas que debe desenvolver e o material necesario ,para elo elaboraranse uns 
boletíns  de  exercicios  para  que  o  alumnado  os  vaia  resolvendo  durante  o  trimestre  e  poda  analizar  a  súa 
evolución.  Ó  rematar  o  trimestre,  terá  unha  proba  escrita  que  versará  sobre  os  contidos  das  unidades 
didácticas correspondentes e que foron salientados no boletín de exercicios. 

 
A puntuación de cada avaliación será obtida como sigue: 
 
∙ Proba escrita: 90% 
∙ Observación do traballo realizado de forma progresiva: 10%. 
 
O alumnado que non supere a materia nas convocatorias parciais terá un exame final na convocatoria 

ordinaria de maio e outra extraordinaria en setembro. Nestes dous casos, a puntuación deberá ser o 100% un 
exame escrito. 

 

16.1 ALUMNOS COM LA MATERIA DE TIC I PENDENTE 

 

 Durante a primeira semana de Outubro entregaránselle um material que ciontén unas actividades 
que deben realizar e entregar como se lles indica  antes do 16 de Xaneiro. 

 É responsabilidade do alumado estar pendente da entrega do material entregado. 

 Non se avaliará ningún traballo entregado fora de dito prazo. 

 Se non se entregan ou se nón se alcanza a nota exisida o alumno ou alumna estará suspenso e 
deberá presentarse a convocatoria de setembro da asignatura de TIC I. 

 En setembro o alumnado  terá que realizar unha proba escrita e acadar como mínimo un 5 , non 
hai opción de presentar nin o material entregado ni ningún  outro tipo de traballo. 

. 
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17.	DESEÑO	DAS	AVALIACIÓNS	INICIAS	

En  2º ESO non hai avaliación inicial xa que o alumnado é a primeira vez que vai impartir esta materia, 
non tendo ningún tipo de coñecemento previo 

 
 
O comenzo do curso pasaráse un test inicial ós alumnos para comprobar os coñecementos informáticos 

que teñen e axeitar desta forma os contidos o nivel dos alumnos 
 

Para 3º ESO 
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Para bacharelato 

TEST COÑECEMENTOS INICIAS 1º BACHARELATO 
 
 
NOME:...................................................................................1º BACH....... 
 
1º‐Define 
 
Folla de Cálculo           
 
Presentación 
 
Celda  
 
Formato 
 
Ranuras PCI 
 
RAM 
 

Gadgets 
 
Weblog 
 
Contido 
 
Servidor  
. 
URL 
 
Enlace, hipervínculo:  
 

Post 
 
Blog público e blog privado  
 
Template 
 
RSS /Atom  
  
Web 2.0 
 

2º‐Nombra algún programa  ou aplicación co que podas realizar as seguintes accións: 
 
Editar un texto 
Crear una Folla de cálculo 
Una presentación  
Crear un  blog 
Manipular imáxenes 
Navegar por Internert 
Crear una páxina Web 
 
 
 
 
3º‐Haz un listado de aqueles programas ou aplicacións que sepas utilizar  
 
 
 
4º‐¿Qué che gustaría dar nesta asignatura? 
 
 
 
5º ‐Aficións que tes 
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18.	MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	ALA	DIVERSIDAD	

 

18.1-  Atención a diversidade na eso 

A  atención  a  diversidade  dos  alumnos  e  alumnas,  no  referente  as  diferencias  individuais  en  capacidades, 
motivacións  e  interese,  esixe  que  os  materiais  curriculares  posibiliten  unha  acción  aberta  dos  profesores  e 
profesoras, de forma que tanto o nivel dos contidos como os plantexamentos didácticos poidan variar segundo as 
necesidades específicas da aula. 

 
Esta  atención  a  diversidade  pode  contemplarse  en  varios  planos:  a  programación,  a  metodoloxía  e  os 

materiais para o alumno ou alumna e  tamén para o profesor. Por estas  razóns é polas que se ha de  ter presente 
neste proxecto didáctico esta circunstancia, adaptándose o mesmo en cada caso co Proxecto Curricular do Centro e 
as características xerais de cada un dos alumnos, sen perder de vista os obxectivos que se pretenden conseguir na 
área. 

 
Desta forma, e para aqueles alumnos/as nos que se detecten problemas de aprendizaxe e/ou adaptación do 

método  xeral  de  ensinanza‐aprendizaxe  previsto  neste  proxecto  e  en  concreto  en  cada  un  dos  ciclos,  provese  a 
realización de actividades especiais adaptadas ás súas características particulares podendo destaca‐las seguintes: 

 

 Actividades de diferente grao de dificultade. 

 Traballos persoais. 

 Actividades propostas en colaboración con outros departamentos 

 didácticos e de orientación. 

 Proposta de desenvolvemento, traballo e análise de operadores 

 illados. 

 Actividades de reforzo. 

 Adaptacións curriculares 
 

18.2 Atención a diversidade en Bacharelato 

 
Nas actividades programadas preveranse axudas como poden ser: 
 

o Contacto persoal con axudas puntuais do profesorado. 
o Modificación da composición dos grupos de traballo para conseguir mellores axudas 

 dos  compañeiros.  No  caso  de  traballos  individuais,  pode  suxerirse  o  traballo  cun  compañeiro  ou 
compañeira. 

o Información  escrita  complementaria  á disposición do alumnado.  Poden  ser unhas  fichas de  axuda 
que  lle  permitan  superar  algunhas  fases  do  traballo  ou  ben  que  posibiliten  o  ensaio  de  solucións 
máis complexas. 

o Modificación  das  actividades  cambiando  requisitos  ou  condicións,  ben  para  simplificalas  ben  para 
complicalas.  Especialmente  importante  é  o  tempo  dedicado,  que  nalgúns  casos  debe  ampliarse 
aínda que iso supoña a non realización doutras actividades. 

o Actividades complementarias de recuperación ou ampliación. 
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19.	TRATAMENTO	INTERDISCIPLINAR	DOS	CONTIDOS	

 

De acordo cos criterios establecidos neste Proxecto Curricular e no Proxecto Educativo de Centro, prográmanse as 
seguintes actividades: 
 

o Realización de visitas culturais organizadas conxuntamente con outros departamentos. 
o Uso correcto do idioma galego e castelá, tanto na expresión oral como escrita. 
o Potenciación do hábito de lectura mediante: 
o Uso da biblioteca do centro/material blibliográfico da aula/consulta en internet. 
o Participación en actividades extraescolares e complementarias. 
o Utilización  dos  medios  de  comunicación  e  demais  fontes  de  información  dispoñibles  no 

Institu 

 

20.	TEMAS	TRANSVERSALES	

20.1 Temas transversais na ESO 

 

Na área de tecnoloxía moitos dos contidos relacionados con temas transversais, como a educación ambiental, 
a educación para a saúde e para o consumo, aparecen de forma explícita no currículo. O enfoque sociocultural da 
tecnoloxía supón o tratamento de perspectivas criticas e valorativas incluídas nas propostas de temas transversais. 

 
∙ Educación ambiental: A tecnoloxía supón unha modificación do medio, Polo tanto, no tratamento de tódolos 

temas debe poñerse de manifesto a necesidade de valorar sempre os beneficios e  inconvenientes. Contidos como 
tecnoloxía e necesidades humanas ou impacto ambiental das tecnoloxías son ben explícitos nesta liña. 

 
∙ Educación para a saúde: Os contidos relativos á educación para a saúde están reflectidos no tratamento dos 

temas relativos á seguridade e hixiene no traballo, ós primeiros auxilios, ós riscos profesionais e á seguridade laboral. 
 
∙ Educación non sexista: A educación para igualdade entre os homes e as mulleres maniféstase de forma xeral 

durante  o  desenvolvemento  da  área  a  través  dun  reparto  non  discriminatorio  dos  diferentes  tipos  de  tarefas  así 
como  proporcionando,  tal  e  como  indicamos  anteriormente,  contextos  de  aprendizaxe  nos  que  os  aspectos 
tecnolóxicos non teñan marcado carácter masculino. 

 
∙  Educación  para  a  convivencia:  A  educación moral  e  cívica  encontra  espazos  de  tratamento  nos  contidos 

relacionados  co  traballo  e  o  mercado  de  traballo,  e  de  forma  explícita  no  desenvolvemento  de  actitudes  de 
responsabilidade cara ó traballo ben feito e a cooperación no grupo. 

 
∙ Educación para o consumidor: A educación para o consumo ten un tratamento xeral 
nos contidos relacionados coa análise de obxectos, a publicidade, a oferta e a demanda dos produtos. 
∙  Educación  vial:  A  educación  vial  ten  un  tratamento  específico  na  análise  das  repercusións  da  evolución 

tecnolóxica dos medios de  transporte dada a necesidade de  regular o  seu uso  cada vez máis estendido. A propia 
regulación pode ser fonte de problemas tecnolóxicos (semáforos, control automático, etc.). 

 
∙ Educación para a paz: A evolución da tecnoloxía vai ligada ás necesidades armamentísticas en tódalas épocas 

históricas. Convén propiciar debates en torno ó control da tecnoloxía pola sociedade cunha perspectiva 
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20.2 Temas transversais en Bacharelato 

 
Educación non sexista: A educación para igualdade entre os homes e as mulleres maniféstase de forma xeral 

durante o desenvolvemento da área a través dun reparto non discriminatorio dos diferentes tipos de tarefas  
 
Educación  para  a  convivencia:  A  educación  moral  e  cívica  encontra  espazos  de  tratamento  nos  contidos 

relacionados  co  traballo  e  o  mercado  de  traballo,  e  de  forma  explícita  no  desenvolvemento  de  actitudes  de 
responsabilidade cara ó traballo ben feito e a cooperación no grupo 

21.	TRATAMENTO	E	FOMENTO	DA	LECTURA	

 
As materias, impartidas por o Departamento de  Tecnoloxía, son unhas disciplinas de expresión oral e escrita 

na formulación e exposición de problemas e ideas. Dende as materias da área de Tecnoloxía adicarémonos a: 
• Traballar textos tecnolóxicos, así como científicos e técnicos, entendelos e ser capaces de extraer e analizar 

información. 
• Na resolución de problemas, adquirir o hábito de ler e comprender o enunciado antes de abordalo, aprender 

a prescindir da información superflua e saber estimar a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 
•  Aprender  a  expresar  ideas  e  conclusións  que  conteñan  información  tecnolóxica  con  claridade,  redactar 

procesos tecnolóxicos e solucións a problemas. 
• Saber verbalizar conceptos, facer explícita unha idea ou expoñer un argumento. 
• Aprender a valorar a precisión, simplicidade e utilidade doutras linguaxes na Tecnoloxía (como por exemplo 

a  linguaxe  gráfica  e  a  matemática)  para  decribir  ideas,  situacións  e  fenómenos  procedentes  de  calquera  ámbito 
científico e da vida cotiá. 

 

22. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC 

 

Preténdese dotar de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar  información, e para transformala 
en  coñecemento.  Incorpora  diferentes  habilidades  que  van  dende  o  acceso  á  información  ata  a  transmisión  en 
distintos soportes unha vez tratada,  incluíndo a utilización das tecnoloxías da  información e a comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

 
Se dispoñemos dos medios necesarios, na materias de Tecnoloxías, Tecnoloxía  e IPEE traballarase con: 
 
• Utilización de material gráfico dixitalizado. A Tecnoloxía está cargada de conceptos abstractos e de símbolos. 

Neste sentido a imaxe e as animacións cobra un valor moi importante nesta materia xa que permite que o alumno se 
achegue ós conceptos sacándoos do abstracto mediante a súa visualización. 

 
•  As  simulacións,  que  son  outra  ferramenta  valiosa  que  proporcionan  representacións  interactivas  da 

realidade  e  que  permiten  descubrir  mediante  a manipulación  como  funcionan  distintos  fenómenos,  operadores, 
circuítos,... de electricidade, electrónica, mecánica,... 

 
• Ás  follas de cálculo utilizadas polos alumnos como ferramenta numérica  (cálculos,  formatos de números); 

alxébrica  (fórmulas,  variables);  visual  (formatos,  patróns);  gráfica  (representación  de  datos);  e  de  organización 
(tabular datos, planear problemas). 

 
•  Internet,  que  se  empregará  como  instrumento  de  comunicación  mediante,  principalmente,  o  correo 

electrónico  e  de  fonte  de  información,  potenciando  o  emprego  da  aula‐virtual  como  marco  de  referencia  na 
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organización  dos  recursos  TIC  que  o  profesorado  do  departamento  porá  a  disposición  do  alumnado 
permanentemente. 

23. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Visita  o  CITIUS  para  o  alumnado  de  Bacharelato,  saídas  pola  cidade  para  realizar  distintas  visitas,  saídas  a 
exposicións e cantas vaian xurdindo durante o curso 

 

24. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS  

Na avaliación do proceso de ensino, o profesorado debe reflexionar sobre a súa práctica educativa co obxecto 
de mellorala. Esta avaliación incluirá, entre outros, os seguintes aspectos: 

 Adecuación  dos  elementos  da  programación  (obxectos,  contidos,  metodoloxía  e  avaliación)  ás 
características dos alumnos. 

 Nivel de integración entre os alumnos/as e entre o profesor/a e alumnos/as. 

 Se  as  actividades  estiveron  secuenciadas,  tiveron  en  conta  os  coñecementos  previos  e  foron 
atrayentes. 

 Se os recursos (materiais, organización, fontes de información…) foron adecuados. 

O  final  de  cada  avaliación  se  avaliará  a  programación  didáctica  e  se  tomarán  as medidas  correctoras  para 
conseguir os obxectivos propostos. 

Este seguimento da programación será realizado por todos os membros do departamento e se levantará acta 
dos acordos tomados.  

Toda esta  información será plasmada na memoria didáctica anual do departamento na que se analizarán os 
seguintes aspectos da programación: 

1.Seguimento da programación didáctica e tratamento das competencias 

2. Resultados acadados  

3. Modificacións a introducir na programación do vindeiro curso 

4. Actividades extraescolares 

5. Libros de texto 

O  final  de  cada  avaliación  se  avaliará  a  programación  didáctica  e  se  tomarán  as medidas  correctoras  para 
conseguir os obxectivos propostos. 

Dimensión  Indicadores    Valoración 
1‐2‐3‐4 

Propostas mellora

Planificación 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos nas leis educativas. 

   

2.  Programa  a  materia  tendo  en  conta  o  tempo 
dispoñible para o desenvolvemento desta. 

   

3.  Selecciona  e  secuencia  de  forma  progresiva  os 
contidos  da  programación  da  aula  tendo  en  conta  as 
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particularidades de cada un dos gruposde estudantes. 

4.  Programa  actividades  e  estratexias  en  función  dos 
estándares de aprendizaxe. 

   

5.  Planifica  as  clases  de  modo  flexible,  prepara 
actividades e recursos axustados á programación da aula 
e ás necesidades e aos intereses do alumnado. 

   

6.  Establece  os  criterios,  procedementos  e  os 
instrumentos  de  avaliación  e  autoavaliación  que 
permiten  facer  o  seguimento  do  progreso  de 
aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas. 

   

7.  Coordínase  co  profesorado  doutros  departamentos 
que poidan ter contidos afíns á súa materia. 

   

Motivación  do 
alumnado 

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada 
unidade. 

   

2.  Considera  situacións  que  introduzan  a  unidade 
(lecturas, debates, diálogos...). 

   

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa 
súa funcionalidade. 

   

4.  Informa  sobre  os  progresos  conseguidos  e  as 
dificultades encontradas. 

   

5.  Relaciona  os  contidos  e  as  actividades  cos  intereses 
do alumnado. 

   

6.  Estimula  a  participación  activa  dos  estudantes  na 
clase. 

   

7. Promove a reflexión dos temas tratados.     

Desenvolvemento 
da ensinanza 

1.  Resume  as  ideas  fundamentais  discutidas  antes  de 
pasar  a  unha  nova  unidade  ou  tema  con  mapas 
conceptuais, esquemas... 

   

2.  Cando  introduce  conceptos  novos,  relaciónaos,  se  é 
posible,  cos  xa  coñecidos;  intercala  preguntas 
aclaratorias; pon exemplos... 

   

3.  Ten  predisposición  para  aclarar  dúbidas  e  ofrecer 
asesorías dentro e fóra das clases. 

   

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento 
de cada unidade didáctica. 

   

5.  Utiliza  axuda  audiovisual  ou  doutro  tipo  para  apoiar 
os contidos na aula. 

   

6.  Promove  o  traballo  cooperativo  e  mantén  unha 
comunicación fluída cos estudantes. 

   

7.  Desenvolve  os  contidos  dunha  forma  ordenada  e 
comprensible para os alumnos e as alumnas. 

   

8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos 
estándares  de  aprendizaxe  e  as  destrezas  propias  da 
etapa educativa. 

   

9. Presenta actividades de grupo e individuais.     

Seguimento  e  1. Realiza a avaliación  inicial ao principio do curso para     
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avaliación  do 
proceso  de 
ensinanza‐
aprendizaxe 

axustar a programación ao nivel dos estudantes. 

2.  Detecta  os  coñecementos  previos  de  cada  unidade 
didáctica. 

   

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula 
e fóra dela. 

   

4.  Proporciona  a  información  necesaria  sobre  a 
resolución das tarefas e como pode melloralas. 

   

5.  Corrixe e  explica de  forma habitual  os  traballos e  as 
actividades  dos  alumnos  e  das  alumnas,  e  dá  pautas 
para a mellora das súas aprendizaxes. 

   

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan 
de  xeito  equilibrado  a  avaliación  dos  diferentes 
contidos. 

   

7.  Favorece  os  procesos  de  autoavaliación  e 
coavaliación. 

   

8.  Propón  novas  actividades  que  faciliten  a  adquisición 
de  obxectivos  cando  estes  non  foron  alcanzados 
suficientemente. 

   

9.  Propón  novas  actividades  de  maior  nivel  cando  os 
obxectivos foron alcanzados con suficiencia. 

   

10.  Utiliza  diferentes  técnicas  de  avaliación  en  función 
dos contidos, do nivel dos estudantes, etc. 

   

11.  Emprega  diferentes  medios  para  informar  dos 
resultados aos estudantes e aos pais. 

   

 

Toda  esta  información  será  plasmada  na  memoria  didáctica  anual  do  departamento  na  que  se 
analizarán os seguintes aspectos da programación: 

 
1. Composición do departamento 
2. Materias que imparte 
3. Seguimento da programación didáctica na ESO e tratamento das competencias. 
4. Seguimento da programación didáctica en BAC 
5. Resultados acadados nas diferentes materias pendentes 
6. Modificacións a introducir na programación do vindeiro curso 
7. Actividades extraescolares 
8. Libros de texto. 
 
A programación elaborada no presente documento recolle as propostas de modificación fixadas na 

memoria anual do curso anterior. 
A programación elaborada no presente documento recolle as propostas de modificación fixadas na 

memoria anual do curso 20020‐2021. 
 
  Santiago de Compostela a 15 de Outubro de 2020. 
 
          Xefe do Departamento                             
Asdo.    Pilar Gonzalez Pérez                                 Modesto Figueiredo Paz 
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A continuación se engadenos  anexos das tablas do DOGA 
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  Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º 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  
▪ o ▪ B1.1. Fases do 

proxecto 
tecnolóxico. A 
tecnoloxía como 
resposta ás 
necesidades 
humanas.  

▪ B1.2. Deseño de 
prototipos ou 
maquetas para 
resolver problemas 
técnicos. 

▪ B1.1.  Identificar  e 
describir  as  etapas 
necesarias  para  a 
creación  dun 
produto 
tecnolóxico desde o 
seu  deseño  ata  a 
súa 
comercialización, 
investigar  a  súa 
influencia  na 
sociedade  e  propor 
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 tecnolóxicos. 

▪ CCL  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CSIEE  
▪ CCEC 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 
▪ o 

▪ B1.3. 
Planificación e 
construción de 
prototipos ou 
maquetas 
mediante o uso 
responsable de 
materiais, 
ferramentas e 
técnicas 
axeitadas.  

▪ B1.4. Traballo 
en equipo. 
Distribución de 
tarefas e 
responsabilidad
es. Seguridade 
no ámbito de 
traballo.  

▪ B1.5. 
Documentación 
técnica. 
Normalización. 
Utilización das 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación. 

▪ B1.2.  Realizar  as 
operacións  técnicas 
previstas  nun  plan 
de  traballo 
utilizando  os 
recursos  materiais 
e  organizativos  con 
criterios  de 
economía, 
seguridade  e 
respecto  polo 
ambiente,  e 
valorando  as 
condicións  do 
contorno  de 
traballo. 

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

▪ CCL 
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA 

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

▪ CMCCT  
▪ CAA  
▪ CSIEE 

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

▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CSIEE 

  Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  

b  
e  
f  
n 

▪ B2.1. 
Elementos  de 
información  de 
produtos 
tecnolóxicos: 
esbozos  e 
bosquexos. 

▪ B2.1.  Interpretar 
esbozos  e 
bosquexos  como 
elementos  de 
información  de 
produtos 
tecnolóxicos. 

▪ TEB2.1.1.  Interpreta  esbozos  e 
bosquexos  como  elementos  de 
información de produtos tecnolóxicos. 

▪ 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 simulación. 

▪ B2.2.  Explicar, 
mediante 
documentación 
técnica,  as  fases 
dun  produto  desde 
o  seu  deseño  ata  a 
súa 
comercialización. 

▪ TEB2.2.1.  Produce  os  documentos 
relacionados cun prototipo empregando 
software específico de apoio. 

▪ CCL  
▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA 

  Bloque 3. Materiais de uso técnico  
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▪ b  
▪ e  
▪ f  
▪ g  
▪ h  
▪ o 

▪ B3.1.  Materiais 
utilizados  na 
construción  de 
obxectos 
tecnolóxicos.  

▪ B3.2. 
Propiedades 
dos  materiais 
técnicos: 
técnicas  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  características 
propias  dos  materiais  de  uso  técnico, 
comparando as súas propiedades 

▪ CCL  
▪ CMCCT  
▪ CAA 

▪ TEB3.1.2.  Explica  as  técnicas  de 
identificación  das  propiedades 
mecánicas dos materiais de uso técnico. 

▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CAA 

▪  Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control ▪  
▪ b 
▪ f  
▪ h  
▪ o 

▪ B4.1.  Efectos  da 
corrente  eléctrica. 
Lei de Joule. 

▪ B4.1. Relacionar os efectos da 
enerxía  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, 
funcionamento  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 
instrumentos  de  medida 
para  coñecer  as 
magnitudes eléctricas de 
circuítos básicos 

▪ CMCCT  
▪ CAA 

▪ TEB4.2.2.  Calcula  as 
magnitudes  eléctricas 
básicas  en  circuítos 
eléctricos sinxelos. 

▪ CMCCT 

▪ b  
▪ f  
▪ g 

▪ B4.4.  Deseño, 
simulación  e 
montaxe  de 
circuítos eléctricos e 
electró‐  nicos 
básicos. 

▪ B4.3.  Deseñar  e  simular 
circuítos  con  simboloxía 
adecuada  e  montar  circuítos 
con operadores elementais. 

▪ TEB4.3.1.  Deseña  e 
monta  circuítos 
eléctricos  e  electrónicos 
básicos  empregando 
lámpadas,  zumbadores, 
díodos  LED,  transistores, 
motores,  baterías, 
conectores, 
condensadores  e 
resistencias. 

▪ CMCCT  
▪ CAA  
▪ CSIEE 

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSIEE 

▪ b  
▪ e  
▪ f  
▪ g 

▪ B4.5.  Sistemas  de 
control  por 
computador. 
Elementos  básicos 
de programación. 

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

▪ TEB4.4.1.  Elabora  un 
programa  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 
informático. 

▪ 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 clave. 

▪ 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 
publicación  de 
información.   

▪ B5.2.  Utilizar  de 
forma  segura 
sistemas  de 
intercambio  de 
información. 

▪ TEB5.2.1.  Manexa  espazos  web, 
plataformas  e  outros  sistemas  de 
intercambio de información. 

▪ CMCCT  
▪ CD 
▪ CAA  
▪ CSIEE 
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▪ B5.3.  Medidas 
de  seguridade 
no  uso  dos 
sistemas  de 
intercambio  de 
información. 

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSC 

▪ b  
▪ e  
▪ f  
▪ g  
▪ h o 

▪ B5.4.  Deseño, 
elaboración  e 
comunicación 
de  proxectos 
técnicos  coas 
tecnoloxías  da 
información  e 
da 
comunicación. 

▪ B5.3.  Utilizar  un 
equipamento 
informático  para 
elaborar  e 
comunicar 
proxectos técnicos. 

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

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA 

▪ TEB5.3.2.  Utiliza  adecuadamente 
equipamentos  informáticos  e 
dispositivos electrónicos. 

▪ CMCCT  
▪ CD  
▪ CAA 

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

▪ CCL  
▪ CMCCT  
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 

 

   



263 
 

 

 



264 
 

 



265 
 

 

 



266 
 

 

 



267 
 

 

 



268 
 

 

   



269 
 

24.	MEDIDAS	ADOPTADAS	NO	CURSO	2020/2021	EN	PREVISION	DE	SITUACIONS	DE	ALARMA	
SANITARIA.	

 

A situación sanitaria provocada pola pandemia precisou da declaración do estado de alarma o que probocou 
que  o  curso  2019/2020  non  rematase  con  normalidade  o  que  implica  que  a  programación  do  curso  2020‐2021 
deberá  adaptarse  a  estas  circunstancias,  adoptándose  as  medidas  necesarias  de  atención  a  la  diversidade, 
individuais ou grupais, orientadas a responder as necesidades educativas concretas dos alumnos e las alumnas e a 
consecución dos resultados de aprendizaxe vinculados os aprendizaxes imprescindibles, que a situación excepcional 
do curso 2019‐2020 lles dificultara adquirir. 

Para abordar esta problemática contase con: 
 

 Avaliación inicial do alumnado. 

 Análise do proceso escolar seguido polo alumno ata ese momento 

 Informes individualizados do curso anterior. 

 Probas escritas . 

 Cuestionarios. 
 

Estos criterios de avaliación terán carácter diagnóstico e formativo, e permitirán as adaptacions necesarias das 
programacions  didácticas  do  curso  2020‐2021,  para  incorporar  aqueles  obxetivos  e  contidos  que,  polas 
circunstancias especiais do terceiro trimestre, non puderan ser abordados. 

24.1. Plan de reforzo 2020/2021 de aprendizaxes non adquiridas no curso 2019/2020	

 
2º de ESO 

 TECNOLOXIA 
No curso de 2º ESO non necesitan ningún proceso de adaptación na materia pois non existe en 1º ESO. 

 

 PROGRAMACIÒN 
En Programación de 2º de ESO non se precisa repaso pois e unha asignatura nova. 

3º de ESO 

 TECNOLOXÍA 
No referente a 3º de ESO, non foron impartidas en 2 da ESO a parte de elctricidade e mecanismos do BLOQUE 

4 da programación. 
Para  este  curso  pretendese  comenzar  pola  parte  de  electricidade  e mecanismos  e  impartir  a materia  non 

cursada  apoiandose  tanto  en  sesions  na  aula  como  en  material  de  apoio  como  son  videos,  apuntes  e  tutoriais 
aportados na Aula Virtual do centro para sentar as bases e poder continuar cos contidos propios do curso. 
 
4º de ESO 

 TECNOLOXÍA 
En 4º ESO, non se precisa un reforzo de materia non impartida en 3º de ESO xa que os contidos de 4 da ESO 

son independentes. 

 TECNOLOXIAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
En TIC de 4º da ESO non se precisan reforzos pois e unha materia nova que non parte de coñecementos previos. 
 
1º de BACHARELATO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACION E COMUNICACIÓN 
En TIC de 1º de BACHARELATO non e preciso reforzo previo de coñecementos debido a que os contidos si ben 

son continuacion de parte dos contidos de TIC de 4º, estes comenzan cun repaso de 4º. 
 
2º de BACHARELATO 

 TECNOLOXÍAS DA INFORMACION E COMUNICACIÓN 
En  TIC  de  2º  de  BACHARELATO  non  e  preciso  repaso  de  contidos  de  TIC  de  4º  pois  estes  non  estan 

relacionados. 
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24.2. Escenarios en función da situación sanitaria 

 

Contemplando  os  posibles  escenarios  en  función  da  situación  sanitaria  esta  pode  ser:  presencial, 
semipresencial e/ou non presencial.  

 
Se a situación sanitaria non nos permite realizar actividades presenciais, utilizaremos os medios informáticos 

como  instrumentos  para  desenvolver  o  traballo  a  distancia,  sexa  o  Webex  no  referente  a  sesión  de 
videoconferencias, a Aula Virtual do centro e Classroom como ferramenta para o traballo telemático. 

 
O  alumnado  que  non  poda  asistir  ao  IES,  por  causa  do  COVID,  poderá  seguir  as  clases  on‐line  e  facer  os 

traballos a través da aula virtual do seu grupo. Recibirá toda a información necesaria para realizar as tarefas. 
 
Todas as probas serán presenciais.  
 
Se o alumnado está en corentena realizará as probas o día da súa incorporación o grupo. Poderanse realizar 

exames on‐line se toda a actividade lectiva é non presencial. 
 
O alumnado que non se presente a unha proba por razóns de saúde, deberá acreditalo documentalmente e 

fará a proba o primeiro día que se incorpore. 
 
As probas finais e extraordinarias serán presenciais e se realizarán nun único exame. O alumnado que non 

poda realizar a proba terá unha cualificación negativa, non se realizaran probas on‐line. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


