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PROGRAMACIÓN REALIZADA NO MARCO DA LOMCE

1. Introdución e contextualización.

1.1. Marco legal.

1.2. O Departamento de Tecnoloxía.

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave.

2.1 Tecnoloxías 2º de ESO.

2.2 TIC 4º ESO.

2.3 TIC II. 2º BAC

2.4 Imaxen e son. 2º BAC

3. Obxectivos.

3.1. Obxectivos na ESO.

3.2. Obxectivos do Bacharelato.

 Obxectivos da materia de TIC II.

 Obxectivos da materia de Imaxen e son
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4. Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación.

4.1. Tecnoloxías 2º de ESO.

4.2. TIC 4º ESO.

4.3. TIC II. 2º BAC

4.4. Imaxen e son. 2º BAC

5. Metodoloxía.

5.1.  Metodoloxía na materia de Tecnoloxía

5.2.  Metodoloxía nas TIC

5.3. Metodoloxía na materia Imaxen e son

6. Materiais e recuros didácticos

6.1.  Materiais e recuros didácticos. Tecnoloxía

6.2.  Materiais e recuros didácticos. TIC

6.3. Materiais e recuros didácticos. Imaxen e son

7. Criterios sobre avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

7.1. Tecnoloxía da ESO.

7.2. TIC 4º de ESO.

7.3. TIC II. 2º BAC

7.4. Imaxen e son. 2º BAC
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8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.

8.1. Tecnoloxías 2º de ESO.

8.2. TIC 4º de ESO.

8.3. TIC II. 2º BAC

8.4. Imaxen e son. 2º BAC

9. Atención á diversidade

10. Elementos transversais

11. Actividades complementarias e extraescolares.

12. Avaliación da práctica docente.

13. Revisión, avaliación e modificación da programación.
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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

O obxecto da tecnoloxía abarcará todo o relacionado con procesos de invención, fabricación de obxectos, e os coñecementos que interveñen en

tales procesos, contribuíndo ó desenvolvemento integral do alumno. Preténdese proporcionar una visión xeral da técnica, e á vez, que permita o

desenvolvemento de certas capacidades como a observación, o razoamento lóxico, a creatividade, a análise crítica a capacidade de expresión, e a

integración de todas elas que, unidas aos coñecementos científicos, proporcionen ao alumno a capacidade para deseñar e planificar obxectos ou

sistemas destinados á solución de problemas.

1.1. Marco legal

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modificou en distintos aspectos a Lei orgánica

2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE). Actualmente foi modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, que será implantada

progresivamente, no relativo ao currículo, organización e obxectivos, nos vindeiros dous anos posteriores á súa entrada en vigor e de acordo

co calendario de implantación recollido na súa disposición final quinta.

Esta programación didáctica está deseñada para os cursos da ESO e de Bacharelato en Tecnoloxía, en TIC, e Imaxe e Son, seguindo as pautas

que marcan os criterios oficiais, o Proxecto do centro, o currículo vixente na Comunidade Autónoma de Galicia e as instrucións do 17 de xuño

2021, da Secretaría  Xeral de  Educación e Formación  Profesional, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso

académico 2022/2023, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil,

da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.
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1.2. Departamento de Tecnoloxía.

Durante o curso 2022/2023 o departamento estará composto por:

- D. Francisco Javier Martín Moreno, profesor con destino definitivo no Centro.

- Dª Marta Blanco Rodríguez, profesora interina con destino provisional no Centro, que exerce as funcións de Xefa do Departamento. 

Impartiranse as seguintes materias:

- Tecnoloxía de Dixitalizacón. 1º ESO

- Tecnoloxía. 2º ESO

- Tecnoloxía e Enxeñaría. 1º BAC

- TIC. 4º ESO

- TIC 1º BAC

- TIC 2º BAC

- Imaxen e son. 2º BAC

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

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

 Comunicación lingüística (CCL)

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

 Competencia dixital (CD)

 Aprender a aprender (CAA)

 Competencias sociais e cívicas (CSC)

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
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 Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os 

estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle nas seguintes táboas:

2.1. Tecnoloxías 2º de ESO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1
: 

Pr
oc

es
o

de
 r

es
ol

uc
ió

n
de

 p
ro

bl
em

as
te

cn
ol

óx
ic

os

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

  

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.   

B2
:

Ex
pr

es
ió

n 
e

co
m

un
ic

ac
ió

n 
té

cn
ic

a

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

 

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

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

B3
: 

M
at

er
ia

is
 d

e 
us

o 
té

cn
ic

o

Describe as características propias dos materiais de uso técnico.  

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

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

  

Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade e saúde.    
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
B4

: 
M

aq
ui

na
s 

e 
si

st
em

as
: 

Es
tr

ut
ur

as
, 

m
ec

an
is

m
os

 e
 c

ir
cu

ít
os

 e
lé

ct
ri

co
s

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

  

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

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

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

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

 

Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada sistemas mecánicos.  

Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada.   

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

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

   

B5
: 

Te
cn

ol
ox

ía
s

da
 i
nf

or
m

ac
ió

n 
e

da
 c

om
un

ic
ac

ió
n

Identifica as partes dun computador.  

Manexa programas e software básicos.  

Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.  

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

Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programación gráfico.     
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2.2. Tecnoloxías da Información e da Comunicación 4º de ESO.

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1
: 

Ét
ic

a 
e 

es
té

ti
ca

 
na

 i
nt

er
ac

ci
ón

 e
n 

re
de

Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.  

Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección de información persoal.  

Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información.    

Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.   

Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución.   

B2
:

C
om

pu
ta

do
re

s
, 

si
st

em
as

op
er

at
iv

os
 e

re
de

s

Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información.   

Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático.  

Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.   
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.  

Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre
eles.

 

Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.   

B3
: 

O
rg

an
iz

ac
ió

n,
 d

es
eñ

o 
e 

pr
od

uc
ió

n 
de

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
di

xi
ta

l

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.

   

Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar 
documentos.

   

Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuado o deseño e a maquetaxe á 
mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

      

Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea 
novos materiais en diversos formatos.

    

B4
:

Se
gu

ri
da

de
in

fo
rm

át
ic

a

Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre 
eles.

 

Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados.  

Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a 
seguridade.

  

B5
:

Pu
bl

ic
ac

ió
n

e 
di

fu
si

ón
 d

e
co

nt
id

os

Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.    

Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.    

Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos 
de propiedade.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios.      

B6
: 

In
te

rn
et

, 
re

de
s 

so
ci

ai
s 

e 
hi

pe
rc

on
ex

ió
n

Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.   

Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc.

    

Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.  

Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.      

Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras 
producións.

   

2.3 .  Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º BAC

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1
:

Pr
og

ra
m

ac
ió

n Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en conta as súas características.   

Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para 
dar resposta a problemas concretos.

   

Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos de programación.    
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma correspondente e escribindo o código 
correspondente.

   

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos susceptibles de seren programados 
como partes separadas.

   

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas condicións.    

Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración.    

B2
: 

Pu
bl

ic
ac

ió
n

e 
di

fu
si

ón
 d

e
co

nt
id

os

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.

      

Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.      

Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en que esta se basea.      

B3
: 

Se
gu

ri
da

de

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.

     

Selecciona elementos de protección de software para internet relacionándoos cos posibles ataques.       

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.

     

Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e describe as características de cada un,
indicando sobre que elementos actúan.
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2.4. Imaxen e son. 2º BAC

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1
: 

Re
cu

rs
os

ex
pr

es
iv

os
ut

ili
za

do
s 

en
pr

od
uc

ió
ns

au
di

ov
is

ua
is

Identifica a tipoloxía de xénero, a intencionalidade comunicativa e os códigos expresivos empregados na real-
ización de produtos audiovisuais, a partir da súa visión e da súa análise crítica. 

Recoñece as características expresivas da imaxe fixa e móbil e as súas calidades plásticas, funcionais, semán-
ticas e técnicas, en composicións fotográficas e produtos audiovisuais multimedia e dos novos medios. 

Valora as consecuencias comunicativas da utilización formal e expresiva do encadramento, o ángulo de cámara e
os seus movementos na resolución de diversas situacións audiovisuais. 

Relaciona o valor expresivo e comunicativo dos conceptos espaciais da imaxe, tales como o campo, o fóra de
campo e os movementos interno e externo dos planos, coa interpretación do relato audiovisual. 

B2
:

An
ál

ise
 d

e 
sit

ua
ció

ns
 a

ud
io

vis
ua

is

Analiza os elementos teóricos da montaxe audiovisual para a análise da continuidade da mensaxe narrativa de produtos fílmicos.


Diferencia as achegas máis significativas producidas na evolución histórica das teorías da montaxe audiovisual.


Valora as consecuencias da aplicación das técnicas de montaxe fílmica no mantemento da continuidade narrativa, perceptiva, formal, de
movemento, de acción e de dirección. 

 Relaciona a funcionalidade narrativa e expresiva dos efectos e os signos de puntuación, así como a súa corrección técnica, coa trans-
misión comprensiva da mensaxe nunha produción audiovisual. 

Xustifica as alternativas posibles na montaxe dun produto audiovisual, a partir da valoración do tratamento do tempo, do espazo e da idea
ou contido. 
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Bl
oq

ue
 3

. 
El

ab
or

ac
ió

n 
de

gu
ió

ns
 a

ud
io

vi
su

ai
s

Valora a importancia da función expresiva da imaxe, o son e a música no proceso de creación de guións audiovi-
suais. 

Caracteriza a estrutura narrativa e a idea temática dun guión audiovisual de ficción, a partir da análise dun
proxecto achegado. 

Constrúe o guión literario dunha determinada secuencia seguindo as fases estandarizadas nas producións audiovi-
suais: determinación da idea, documentación, storyline, argumento e tratamento. 

 Realiza a transformación dunha secuencia dramática á estrutura propia dun guión técnico e un storyboard.


Relaciona os procesos e as fases dunha produción audiovisual multimedia coas funcións do persoal técnico e artístico que intervén nesta.


Identifica as diferenzas e as semellanzas na construción de guións audiovisuais e guións de audiodescrición.


Bl
oq

ue
 4

. 
C
ap

ta
ci

ón
 d

e 
im

ax
es

fo
to

gr
áf

ic
as

 e
 d

e 
ví

de
o

Compara o proceso de captación de imaxes do ollo humano e da percepción visual coa aplicación transferida aos sistemas de captación e
reprodución visual. 

Xustifica o efecto da iluminación das secuencias que se vaian captar polos sistemas técnicos audiovisuais


Dispón os flashes fotográficos ou a iluminación lixeira necesaria para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de cap-
tura fotográfica ou de vídeo. 

Rexistra coa cámara de vídeo e coa fotográfica as tomas, os planos e as secuencias, e introduce os axustes necesarios de temperatura
de cor, exposición, resolución, son e os metadatos coa información necesaria para a súa identificación. 

Elixe as alternativas apropiadas de rexistro en fita magnética, discos ópticos, tarxetas de memoria e discos duros que resulten idóneas
para diversos tipos de filmación ou gravación audiovisual. 

Utiliza recursos audiovisuais de acordo coas leis de propiedade intelectual.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
Bl

oq
ue

 5
.

Tr
at

am
en

t
o 

di
xi

ta
l

de
 im

ax
es

Corrixe anomalías dos orixinais de imaxe fixa, e realiza os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris,
brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou soporte final das imaxes. 

Adapta e axusta as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o
rexistro espazo-temporal e a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do
material visual.



 Elabora a imaxe final do proxecto mediante a aplicación de transformacións xeométricas e efectos de perspec-
tiva necesarios, empregando técnicas e ferramentas específicas de edición. 

Bl
oq

ue
 6

. 
Ed

ic
ió

n 
de

pe
za

s 
vi

su
ai

sB
lo

qu
e 

7.
D

es
eñ

o 
de

 b
an

da
s 

so
no

ra
s Relaciona as especificacións técnicas e as calidades operativas do equipamento de posprodución coas metodoloxías de montaxe e edición

en proxectos de cine, vídeo e televisión. 

Configura o proxecto de edición de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato axeitado ao material orixinal e
á difusión final que se pretende no proxecto. 

Edita as pezas de vídeo, as fotografías, os gráficos, os rótulos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de edición, realizando
transicións entre os planos, elaborando subtítulos, harmonizando o ton e sincronizando a duración da imaxe co audio. 

Exporta a peza visual de edición a un ficheiro co formato necesario para a súa posterior reprodución.


Xustifica a idoneidade da edición lineal ou da edición non lineal en diversos proxectos de montaxe e posprodución.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
Bl

oq
ue

 7
. D

es
eñ

o 
de

 b
an

da
s 

so
no

ra
s

Especifica o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros empregados na construción da banda sonora dunha pro -
dución audiovisual ou radiofónica. 

Recoñece as achegas tecnolóxicas e expresivas que o son achegou no proceso de transformación do cine mudo ao cine sonoro.


Identifica os recursos específicos de linguaxe sonora empregados na construción da banda sonora dunha produción audiovisual.


Diferencia as características estruturais, expresivas e funcionais dos xéneros radiofónicos, a partir da análise das grellas de progra-
mación de distintas emisoras de radio. 

Elabora mediante aplicacións dixitais a banda sonora dun produto audiovisual sinxelo ou multimedia e dun programa de radio, dando re -
sposta aos seus requisitos comunicativos. 

Analiza e valora os produtos de audiodescrición e subtitulación de obras audiovisuais e multimedia para a atención á minusvalía visual e
auditiva. 

Utiliza recursos sonoros de acordo coas leis de propiedade intelectual.


Bl
oq

ue
 8

. C
al

id
ad

es
 té

cn
ica

s 
do

 e
qu

ip
a-

m
en

to
 d

e 
so

n 
id

ón
eo

 e
n 

ra
di

o 
e 

m
ed

io
s

au
di

ov
isu

ai
s

Analiza o proceso de captación do oído humano e a percepción das frecuencias audible


Identifica os fitos máis importantes producidos na evolución histórica do rexistro sonoro.


Recoñece os sistemas de captación e rexistro sonoro empregados na produción de audiovisuais e radio.


Identifica as prestacións técnicas dos diversos micrófonos e accesorios necesarios en proxectos audiovisuais e de espectáculos.


Describe as prestacións de liñas de audio con diferentes tipos de cables e conectores, en función dos requisitos de micrófonos e dos
equipamentos reprodutores, informáticos, de gravación e de rexistro de audio que se vaian empregar en proxectos audiovisuais. 

Analiza as especificacións técnicas e as calidades operativas de diversas configuracións de equipamento de audio en gravacións en es-
tudio de música, dobraxe e efectos sonoros. 
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE
AVALIABLE

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC
Bl

oq
ue

 9
. E
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c-
ni

co
 e

n 
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m
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tim
e-

di
a

Identifica as prestacións do equipamento informático en proxectos multimedia.


Recoñece as prestacións técnicas e operativas das aplicacións de tratamento de imaxes, animación 2D, edición de vídeo e autoría.


Xustifica a utilización de determinados formatos de ficheiro de imaxe, audio e vídeo para cámaras fotográficas, escáners, micrófonos,
liñas de audio e reprodutores de vídeo, adecuados aos proxectos multimedia. 

Valora as necesidades de usuarios con diferentes graos de accesibilidade e as esixencias técnicas dos diversos medios de explotación
e as opcións de saída das aplicacións multimedia 
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3. OBXECTIVOS

3.1. Obxectivos na ESO.

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
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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.

3.2. Obxectivos no Bacharelato.

3.2.1. As Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

Contribuirán a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
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dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser

quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar  a  igualdade efectiva de dereitos  e oportunidades entre  homes e mulleres,  analizar  e  valorar  criticamente as  desigualdades e

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal.

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

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

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

h) Coñecer e valorar  criticamente as realidades do mundo contemporáneo,  os seus antecedentes históricos e os  principais  factores da súa

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente

e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido

crítico.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
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globalizado.

Obxectivos da materia de TIC II. 2º BAC

 Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada unha.

 Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de programación.

 Utilizar contornos de programación para deseñar programas que resolvan problemas concretos.

 Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución de problemas reais.

 Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa aplicación.

 Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen 
as plataformas de traballo colaborativo.

 Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e multimedia, tendo en conta a quen van dirixidos e os 
obxectivos.

 Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao 
desenvolvemento de traballos colaborativos.

 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.

 Analizar a importancia da protección da información na sociedade, valorando as repercusións de tipo económico, social ou persoal.

3.2.2. Imaxen e son. 2º BAC

Os marcados para acadar no Bacharelato no Decreto 86/2015.

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global,  e adquirir  unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.
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b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen

de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar  a  igualdade  efectiva  de  dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres,  analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal.

e) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

f) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

g) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

h) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico.

i) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.

j) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado.
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4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS DA AVALIACIÓN

4.1. Tecnoloxías 2º de ESO.

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

B1
: 

Pr
oc

es
o 

de
 r

es
ol

uc
ió

n 
de

 p
ro

bl
em

as
 t

ec
no

ló
xi

co
s Deseña un prototipo que dá solución a un

problema técnico sinxelo, mediante o
proceso de resolución de problemas
tecnolóxicos.

Todas as 
avaliacións.

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

 Deseño dun prototipo que dea solución a un 
problema formulado.

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

avaliacións

Obtén unha valoración positiva do seu
traballo e da súa evolución na realización de
proxectos e prácticas

 Elaboración da documentación técnica que debe
acompañar o proxecto.

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

avaliacións

Obtén unha valoración positiva do seu
traballo e da súa evolución na realización de
proxectos e prácticas

 Construción dun prototipo a partir do deseño 
realizado e da documentación técnica elaborada.

Traballa en equipo de xeito responsable 
e respectuoso.

Todas as
avaliacións

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

 Observación directa diaria do alumnado na
realización de proxectos e prácticas co fin de
facer un seguimento da súa evolución como
membro dun grupo e do grupo mesmo.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
B2

: 
Ex

pr
es

ió
n 

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

té
cn

ic
a

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

Primeira
avaliación e en

todas como
aplicación.

Representa mediante  vistas  e perspectivas
obxectos sinxelos e emprega adecuadamente
criterios normalizados de cotación e escala.

 Exercicios e probas de representación de 
obxectos mediante vistas e perspectivas.
 En cada unha das avaliacións, representación de
elementos que incorpora o proxecto realizado.

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

Todas as 
avaliacións.

Interpreta esbozos e bosquexos de produtos 
tecnolóxicos sinxelos.

 Exercicios de interpretación e elaboración de 
esbozos e bosquexos.

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

Todas as 
avaliacións.

Realiza debuxos simples empregando
programas de debuxo vectorial como
Imageener ou libreCad.
Emprega  un  editor  de  texto  para  elaborar
documentos.

 Elaboración da documentación do proxecto 
técnico realizado en cada avaliación.
 Realización de esbozos e bosquexos a partir de
obxectos e ideas.
 Prácticas de debuxo vectorial.

B3
: 

M
at

er
ia

is
 d

e
us

o 
té

cn
ic

o Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico.

Segunda 
avaliación.

Describe as características propias dos
materiais de uso técnico máis comúns:
madeira e metais.

 Realización e exposición de traballos
monográficos de investigación.
 Realización de probas escritas

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

Todas as
avaliacións en
proxectos e

Identifica os materiais máis comúns
(madeira e metais) con que están fabricados
obxectos técnicos cotiáns.

 Identificación de materiais en obxectos de uso
cotián.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

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

prácticas.
Identifica e manipula con seguridade as
ferramentas do taller durante a realización
de proxectos e prácticas.

 Actividades de identificación das
 Prácticas sobre o uso das ferramentas básicas.
 Observación directa no uso das ferramentas do
taller.

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

Elabora un plan de traballo para a
realización de proxectos e prácticas no taller
tendo en conta as normas de seguridade e
saúde.

 Elaboración dun plan de traballo dentro da
documentación previa que é necesaria para a
realización de proxectos e prácticas no taller.

B4
: 

M
áq

ui
na

s 
e 

si
st

em
as

: 
es

tr
ut

ur
as

, 
m

ec
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m

os
 e

 c
ir

cu
ít

os
 

el
éc

tr
ic

os
.

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

avaliación.

Identifica os elementos resistentes que
presentan os diferentes tipos de estruturas:
piares, trabes, tensores, alicerces, barras,...
Describe, con apoio de información escrita,
os diferentes tipos de estruturas en base aos
elementos resistentes que as conforman.

 Actividades de identificación de elementos 
resistentes en diferentes tipos de estruturas.

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

Identifica os esforzos aos que están
sometidos os diferentes elementos
resistentes dunha estrutura.

 Actividades de identificación de esforzos en 
elementos resistentes dunha estrutura.

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

Terceira 
avaliación.

Describe a transformación e transmisión do
movemento en mecanismos básicos formados
por dous elementos.

 Actividades de descrición do movemento en 
mecanismos. Representación.

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

Calcula a relación de transmisión en
sistemas formados por dúas poleas ou dúas
engrenaxes.

 Exercicios e prácticas que requiran o cálculo da
relación de transmisión de elementos mecánicos.

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

Analiza o funcionamento de obxectos de uso
cotián dende o punto de vista dos
mecanismos que os integran.

 Actividades de análise de máquinas e sistemas
dende o punto de vista estrutural e mecánico.

Simula mediante software específico e
mediante simboloxía normalizada
sistemas mecánicos.

Simula mediante software específico e
mediante simboloxía normalizada sistemas
mecánicos simples

 Prácticas  de  simulación  de sistemas  mecánicos
empregando software específico e simboloxía
normalizada.

Deseña e monta sistemas mecánicos que 
cumpran unha función determinada.

Terceira 
avaliación.

Deseña e monta sistemas mecánicos
integrados por dous elementos.

 Deseño e construción dun prototipo que
incorpore sistemas mecánicos cunha función
determinada ou sistemas estruturais.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

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

avaliación.

Deseña e monta circuítos eléctricos básicos 
que incorporan un elemento receptor.

 Prácticas de deseño e montaxe de circuítos.
 Exercicios de deseño e análise de circuítos.
 Exercicios e prácticas que requiran o cálculo.

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

Deseña circuítos eléctricos básicos que
incorporan un elemento receptor, utilizando
software específico e simboloxía
normalizada.

 Prácticas  de  simulación  de circuítos  eléctricos
básicos empregando software específico e
simboloxía normalizada.

B5
: 

Te
cn

ol
ox

ía
s 

da
 i
nf

or
m

ac
ió

n 
e 

da
 

co
m

un
ic

ac
ió

n

Identifica as partes dun computador. Primeira 
avaliación.

Identifica as partes básicas dun computador.

 Elaboración de esquemas e diagramas onde se
diferencien as partes dun computador.
 Práctica de identificación de partes dun
computador.

Manexa programas e software básicos.

Todas as 
avaliacións.

Manexa os programas empregados ao longo 
de todo o curso  Observación directa na realización de prácticas,

traballos e/ou probas de avaliación online,...Utiliza adecuadamente equipamentos
informáticos e dispositivos.

Utiliza adecuadamente o posto asignado e o 
outros dispositivos.

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

Elabora, presenta e difunde información 
empregando equipamentos informáticos.

 Presentación de traballos e proxectos técnicos
empregando equipamentos informáticos.

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

Realiza programas informáticos que
presentan unha estrutura e incorporan
elementos básicos, como resposta a un
problema simple.

 Prácticas de programación que dan resposta a
problemas simples.

Nas distintas avaliacións poderanse realizar probas escritas nas que se valorará o grao de adquisición de contidos.
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4.2. TIC 4º de ESO.

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

B1
: 

Ét
ic

a 
e 

es
té

ti
ca

 n
a 

in
te

ra
cc

ió
n 

en
 r

ed
e Interactúa con hábitos adecuados en 

contornos virtuais.

Todas as 
avaliacións.

Interactúa con hábitos adecuados en
contornos virtuais.  Hábitos de traballo en todas as prácticas.

Aplica  políticas  seguras  de  utilización  de
contrasinais para a protección de
información persoal.

Emprega e lembra contrasinais seguros para
a protección de información persoal.  Hábitos de traballo en todas as prácticas.

Realiza actividades con responsabilidade
sobre  conceptos  como  a  propiedade  e  o
intercambio de información.

Realiza actividades sobre a propiedade e o
intercambio de información de maneira
responsable.

 Hábitos de traballo en todas as prácticas.

Consulta distintas fontes e navega
coñecendo a importancia da identidade
dixital e os tipos de fraude da web.

Navega pola rede consciente da súa
identidade dixital, preservando a súa
privacidade e cunha actitude de protección
ante os intentos de fraude.

 Hábitos de traballo en todas as prácticas.
 Busca de información.
 Elaboración de informes.

Diferencia o concepto de materiais
suxeitos a dereitos de autoría e materiais
de libre distribución.

Coñece as diferencias entre os materiais
suxeitos a dereitos de autoría e os materiais
de libre distribución.

 Busca de información
 Elaboración de informes
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
B2

: 
C
om

pu
ta

do
re

s,
 s

is
te

m
as

 o
pe

ra
ti

vo
s 

e 
re

de
s Realiza operacións básicas de organización

e almacenamento da información.
Todas as 

avaliacións.
Organiza e almacena a información de forma 
eficiente.  Prácticas.

Configura elementos básicos do sistema
operativo e de accesibilidade do
equipamento informático.

Todas as 
avaliacións.

Configura o portátil asignado e o
equipamento da aula de informática ou do
taller.

 Prácticas en Windows.

Resolve problemas vinculados aos sistemas
operativos e ás aplicacións e os programas
vinculados a estes.

Todas as 
avaliacións.

Instala e desinstala aplicacións.  Prácticas.

Administra o equipamento con
responsabilidade  e  coñece  aplicacións  de
comunicación entre dispositivos.

Todas as 
avaliacións.

Emprega software que permite a
comunicación entre dispositivos.

 Prácticas.
 Hábitos de traballo en todas as prácticas.

Analiza e coñece diversos compoñentes
físicos dun computador, as súas
características técnicas e as conexións
entre eles.

Primeira 
avaliación.

Identifica os principais  compoñentes físicos
dun ordenador e coñece as súas
características.

 Prácticas.
 Elaboración de presentacións e busca de vídeos
e a súa proxección na aula.

Describe as formas de conexión na
comunicación entre dispositivos dixitais.

Primeira 
avaliación.

Coñece diferentes formas de conexión para a
comunicación entre dispositivos dixitais,
tanto con fíos coma sen eles.

 Prácticas.
 Elaboración de informes.

B3
: 

O
rg

an
iz

ac
ió

n,
 d

es
eñ

o 
e 

pr
od

uc
ió

n 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

di
xi

ta
l

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.

Primeira 
avaliación.

Emprega aplicacións informáticas para
elaborar  e  maquetar  documentos  de  texto
que incorporan táboas e imaxes.

 Prácticas con procesador de texto.

Produce informes que requiren o emprego
de follas de cálculo, que inclúan resultados
textuais, numéricos e gráficos.

Primeira 
avaliación.

Emprega follas de cálculo para o procesado
de datos numéricos, e a presentación de
resultados de carácter textual e gráfico.

 Prácticas con folla de cálculo.

Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a
súa funcionalidade para consultar datos,
organizar a información e xerar
documentos.

Segunda 
avaliación.

Emprega bases de datos para almacenar, 
organizar e consultar a información.  Prácticas con base de datos.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

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.

Primeira e
Segunda

avaliación.

Elabora presentacións que conteñen
elementos multimedia, imaxe e texto,
coidando o deseño e a maquetaxe.

 Prácticas de realización de presentacións.
 Exposición de presentacións.

Emprega dispositivos de captura de imaxe,
audio e vídeo, edita a información
mediante software específico e crea novos
materiais en diversos formatos.

Terceira 
avaliación.

Emprega software específico para capturar e
editar a información, e crea novos materiais
a partir da imaxe, o audio e o vídeo
capturados.

 Prácticas de captura e edición de imaxe, audio e
vídeo con software específico.
 Prácticas con programas de deseño.

B4
: Se

gu
ri

da
de

 
in

fo
rm

át
ic

a

Analiza e coñece dispositivos físicos e
características técnicas, de conexión e de
intercambio de información entre eles.

Todas as 
avaliacións.

Intercambia información entre dispositivos
físicos tendo en conta as súas características
técnicas.

 Prácticas con diferentes dispositivos físicos

Coñece os riscos de seguridade e emprega 
hábitos de protección adecuados.

Todas as 
avaliacións.

Coñece os riscos de seguridade e emprega 
hábitos de protección adecuados.

 Prácticas.
 Busca de información. Elaboración de informes

Describe a importancia da actualización do
software e do emprego de antivirus e de
devasas para garantir a seguridade.

Primeira 
avaliación.

Coñece a importancia e función dos antivirus 
e devasas.

 Prácticas de utilización de antivirus.
 Operacións de actualización de software de 
propósito xeral.

B5
: 

Pu
bl

ic
ac

ió
n 

e 
di

fu
si

ón
 

de
 c

on
ti

do
s

Realiza actividades que requiren compartir
recursos en redes locais e virtuais.

Todas as 
avaliacións.

Utiliza as diferentes plataformas educativas
que se empregan no centro para o
intercambio de información co alumnado.

 Prácticas para compartir recursos e información 
en rede.

Integra e organiza elementos textuais e 
gráficos en estruturas hipertextuais.

Terceira 
avaliación.

Integra elementos en formato html.  Prácticas de edición html.

Deseña páxinas web e coñece os protocolos
de publicación, baixo estándares
adecuados e con respecto aos dereitos de
propiedade.

Terceira 
avaliación.

Deseña páxinas web sinxelas.  Prácticas de deseño e publicación de contidos
web.

Participa colaborativamente en diversas
ferramentas  das  TIC de carácter social  e
xestiona os propios.

Todas as 
avaliacións.

Crea contido de forma colaborativa
empregando ferramentas TIC de carácter
social.

 Prácticas con ferramentas TIC de carácter social.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
B6

: 
In

te
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, 

re
de

s 
so

ci
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s 
e 

hi
pe
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on

ex
ió

n
Elabora materiais para a web que permiten
a accesibilidade á información
multiplataforma.

Terceira 
avaliación.

Elabora materiais para a web accesibles 
dende diferentes dispositivos.

 Prácticas de elaboración de materiais para a 
web.

Realiza intercambio de información en
distintas plataformas nas que está
rexistrado/a e que ofrecen servizos de
formación, lecer, etc.

Todas as 
avaliacións.

Intercambia información en diferentes
plataformas que requiren rexistro e que
ofrecen servizos de formación, ocio,...

 Prácticas de intercambio de información en 
distintas plataformas.

Sincroniza a información entre un
dispositivo móbil e outro dispositivo.

Todas as 
avaliación.

Coñece a maneira de sincronizar
información entre dispositivos.  Prácticas de sincronización entre dispositivos.

Participa activamente en redes sociais con 
criterios de seguridade.

Todas as 
avaliacións.

Utiliza as diferentes plataformas educativas
que se empregan no centro para o
intercambio de información co alumnado.

 Prácticas de participación en redes sociais.

Emprega canles de distribución de contidos
multimedia para aloxar materiais propios e
enlazalos noutras producións.

Terceira 
avaliación.

Aloxa materiais  propios  empregando canles
de distribución e lígaos mediante
hiperligazóns a outros contidos.

 Prácticas de distribución de contidos
multimedia.
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4.3. TIC II. 2º BAC

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

B1
.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n

Explica as estruturas de almacenamento
para diferentes aplicacións tendo en conta
as súas características.

Todas as

avaliacións con

contidos

progresivos

Describir as estruturas de almacenamento e
analizar as características de cada unha.

 Deseño e  análise de programas sinxelos  como
Scratch, empregando bucles e introducindo
elementos de imaxe e multimedia.

 Deseño e análise de Apps que resolvan
problemas.

 Utilización de linguaxes de programación
sinxelos na resolución de problemas.

Elabora diagramas de fluxo de mediana
complexidade usando elementos gráficos e
relacionándoos entre si para dar resposta a
problemas concretos.

Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica
das construcións dunha linguaxe de
programación.

Elabora programas de mediana
complexidade utilizando contornos de
programación.

Utilizar contornos de programación para
deseñar programas que resolvan problemas
concretos.

Elabora programas de mediana
complexidade definindo o fluxograma
correspondente e escribindo o código
correspondente. Realizar programas de aplicación nunha

linguaxe de programación determinada e
aplicalos á solución de problemas reais.Descompón problemas de certa

complexidade en problemas máis pequenos
susceptibles  de seren programados  como
partes separadas.

Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa
escrito nun código determinado, partindo
de determinadas condicións. Depurar programas informáticos,

optimizándoos para a súa aplicación.
 Análise e mellora de programas depurando a

linguaxe.
Optimiza o código dun programa dado 
aplicando procedementos de depuración.
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
B2
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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.

Todas as

avaliacións con

contidos

progresivos

Utilizar e describir as características das
ferramentas relacionadas coa web social,
identificando as funcións e as posibilidades
que ofrecen as plataformas de traballo
colaborativo.

 Deseño de blog e páxina web de complexidade
media, con modificacións da linguaxe.

Elabora traballos utilizando as
posibilidades de colaboración que
permiten as tecnoloxías baseadas na web
2.0.

Elaborar e publicar contidos na web que
integren información textual, gráfica e
multimedia, tendo en conta a quen van
dirixidos e os obxectivos.

 Realización de traballos en colaboración con
outros/as compañeiros/as empregando
ferramentas da web 2.0.

Explica as características relevantes da
web 2.0 e os principios en que esta se
basea.

Analizar e utilizar as posibilidades que nos
ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e
sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao
desenvolvemento de traballos colaborativos.

 Aproveitamento das características principais 
da web 2.0 e das posibilidades que nos oferta.

B3
.

Se
gu

ri
da

de

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.

Todas as

avaliacións con

contidos

progresivos

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.

 Representación de esquemas de bloques con
elementos de hardware e de software
necesarios nunha pequena rede para acadar
protexer a información.

 Actividades de aula.

Selecciona elementos de protección de
software para internet relacionándoos cos
posibles ataques.

Analizar a importancia da protección da
información na sociedade do coñecemento,
valorando as repercusións de tipo económico,
social ou persoal.

 Define a relación entre tipo de ataques co 
software coa resposta a cada un deles.

Elabora un esquema de bloques cos
elementos de protección física fronte a
ataques externos para unha pequena rede,
considerando os elementos de hardware de
protección.

 Realiza  un  esquema de  bloques  con  todos  os
elementos de hardware necesarios nunha
pequena rede para acadar protexer a
información.

Clasifica o código malicioso pola súa
capacidade de propagación e  describe as
características de cada un, indicando sobre
que elementos actúan.

 Actividades de aula en grupo e individuais.
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5. METODOLOXÍA

5.1. Metodoloxía na materia de Tecnoloxía

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos nos que se traballe en equipo para resolver

problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto

de vista tecnolóxico e social. 

Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización

de actividades de deseño, de montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe  nos que son importantes a

iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas

imprescindibles para a busca de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos

técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados.

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan

aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. En consecuencia:

 Plantexaremos situacións que nos permitan averiguar o coñecemento previo do alumnado sobre o tema. Poderase facer un test inicial ou unha

cuestión para o grupo. Na parte de tecnoloxías da información, poderase facer un test diante do propio ordenador, para comprobar o grao de

coñecemento do alumnado.

 Na exposición de temas seguirase a orde definición-exemplo teórico–práctico.

 Introduciranse as unidades didácticas retomando contidos anteriores, se é o caso, e introducindo outros novos, combinando actividades teóricas

e prácticas e de cálculo e resolución de problemas.

 A secuenciación dos bloques temáticos será abordada polo profesor da maneira que estime máis convinte dende un punto de vista pedagóxico.

 As actividades educativas serán deseñadas polo profesor para desenvolvelas de forma presencial, ademais de ter un carácter eminentemente 

práctico e potenciar o traballo en equipo.

 A exposición dos temas de informática farase, na medida do posible, na aula correspondente e co ordenador. 

 Os exemplos teóricos, os exercicios propostos e as actividades propostas, terán de un nivel axeitado ao curso.
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 Intentaremos dar lugar a debates sobre as vantaxes e inconvenientes das diferentes solucións adoptadas para cada problema técnico en cada 

momento, vendo o maior número de alternativas posibles, analizando se son factibles e realizables, vendo a influencia que terán na forma de 

vida e nos nosos hábitos.

 Traballarase mediante o método de proxectos, o método de análise e as clases teórico-prácticas. 

Unha vez concluído o proceso, o alumnado terá aprendido a:

 Identificar problemas que precisan unha solución

 Determinar as condicións que debe cumprir a solución a un problema

 Analizar as solucións existentes valorando posibles melloras

 Deseñar unha solución a través da realización da documentación técnica

 Executar o deseño planificando previamente a distribución de tarefas e tempos e a dispoñibilidade das ferramentas necesarias

 Analizar o resultado do proceso

Esta metodoloxía desenvolvese nunha aula-taller preparada para impartir contidos cunha compoñente práctica importante. Este espazo permite

ademais o traballo individual e en grupo. 

5.2. Metodoloxía nas TIC 

As TIC admiten tratamentos moi diversos, serven para integrar as restantes materias do currículo e para afondar en aspectos moi específicos,

como a programación ou as comunicacións e 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 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.



35

A participación se potenciará 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.

Na ensinanza das TIC resulta adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os

coñecementos adquiridos.

5.3. Metodoloxía na materia Imaxen e son. 2º BAC

Esta  materia  admite  tratamentos  moi  diversos,  serven  para  integrar  as  restantes  materias  do  currículo  e  para afondar  en  aspectos  moi

específicos, como a programación ou as comunicacións e 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 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 se potenciará 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.
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

6.1. Materias e recursos didácticos na ESO  

- O departamento tomou a decisión de non fixar un libro de texto e, deste xeito, traballará con materiais de elaboración propia e/ou de libre

uso que se atopen dispoñibles na rede.

- Na ESO o centro dispón de portátiles para uso individual do alumnado e dunha rede de datos accesible (proxecto Edixgal), o que fai

perfectamente viable esta elección. Desta maneira incídese no desenvolvemento da competencia dixital.

- O Centro ten un aula obradoiro, con mesas de traballo para os proxectos, mesas eléctricas, etc. Tamén dispón de canón e 10 P.C. de

sobremesa que se empregan para a realización de todo tipo de documentos e, sobre todo, para actividades de electricidade, pneumática e

robótica.

 Todo o material e ferramentas que se requiren para a realización de proxectos están dispoñibles no taller e organizadas no panel.  Cada

grupo disporá dunha caixa de ferramentas.

 A sostenibilidade dos talleres depende en boa medida da recuperación de materiais  e compoñentes, por iso desmontamos a

maioría dos proxectos construídos nos cursos anteriores e empregamos materiais de refugallo sempre que é posible. Procuramos

implicar ao alumnado nestas tarefas de recuperación de materiais e compoñentes ao final de cada avaliación.

 O mantemento dos talleres e responsabilidade de todos, polo que empregamos os cinco últimos minutos de cada clase para

ordenar e limpar. Deste modo a aula queda en boas condicións para a entrada do seguinte grupo.

- O Departamento conta cunha impresora 3D e robots Mindstorm de Lego

- Todas as aulas comúns dispoñen de canón e ordenador. 

6.2. Materiais e recursos didácticos en BAC

- O centro dispón de dúas aulas con ordenadores, que serán empregadas polo alumnado de TIC II, e Imaxen e Son de 2º BAC

- As clases impartiranse na aula de Informática II, do Centro que dispón de 18 ordenadores, cunha equipación máis actualizada e adaptada
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aos contidos a abordar durante o curso.

- O libro de texto que se empregará será: “Tecnologías de la Información y la Comunicación II” da editorial Donostiarra. ISBN: 978-84-7063-

545-8.

- Os recursos dixitais serán de utilización preferente.

- Empregaranse ferramentas síncronas como Webex, Hangouts e ferramentas asíncronas como videotutoriais, e-mails e aula virtual.

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

7.1. Avaliación inicial

Terá lugar na primeira avaliación, unha vez que os alumnos empezan a adaptarse ao novo curso. 

Para prever distintas vías de resposta ante o amplo abano de capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses que poidan presentar os 

alumnos e alumnas, poderemos facer unha proba,  contaremos coa recompilación dos informes individualizados do alumnado, e teremos en conta toda a

información posible en cada caso. 

Como consecuencia  do resultado de dita avaliación adoptaranse as  medidas que se precisen ou de adaptación curricular para o alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo. 

Para avaliación inicial de cada unidade didáctica prescindirase de probas obxectivas escritas. A información do nivel inicial da clase obterémola a partir 

da observación na aula tras o formulación de actividades e propiciando o intercambio de ideas previas entre o alumnado.

7.2. Criterios de avaliación, cualificación e promoción.   Tecnoloxía   2º   da     ESO  

Nesta materia non se pode considerar a avaliación continua de xeito que si un alumno/a supera a terceira avaliación supere o curso, xa que os contidos
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de cada unha das avaliacións son independentes das outras. De tódolos xeitos, terase en conta a progresión do alumnado ao longo do curso.

- Cualificación de cada avaliación

O resultado da nota en cada avaliación resulta do truncamento da cualificación decimal obtida segundo as seguintes porcentaxes.  Considerarase aprobado 

se a cualificación final é igual ou superior a 5

  15% da nota en cada avaliación:

 Realización de tarefas, actividades, traballos, exercicios, etc asignados diariamente e entregados dentro dos prazos establecidos.

 60% da nota en cada avaliación:

 Probas de avaliación. Poderán realizarse varias probas escritas ou/e de xeito dixital por avaliación, a menos que o profesorado 

considere oportuno substituílas por proxectos ou traballos que deberán ser inescusablemente entregados en tempo e forma.

 25% da nota en cada avaliación:

 Proxectos, memoria do proxecto e practicas.

 Traballos e exposicións orais.

Utilización do equipamento informático e o software.

 Respecor as normas de seguridade e hixiene no traballo cos materiais e ferramentas e non traer o material necesario.

Se terán en conta os seguintes aspectos:

- O peso de cada nota individual nos diferentes apartados gardara relación co numero de sesións invertidas no traballo da materia.

- No caso de que algunha das notas individuais sexa inferior a 3, a avaliación estará suspensa.

- Para que un proxecto ou práctica sexa avaliado positivamente terá que estar rematado no prazo indicado e debera funcionar. Se non é así a nota
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máxima será de 4, agás no caso de que o profesor considere que os alumnos puxeron todo o seu esforzo no traballo aínda que non acadasen o éxito 

desexado.

- Cando os alumnos traballen en grupo para facer practicas ou proxectos non todos eles teñen que levar necesariamente a mesma nota, xa que o 

profesor ou profesora fixarase en que grao se implica cada compoñente do grupo.

- No caso de traballos e exercicios escritos ou en formato dixital, cualificaranse cun 0 se non son presentados no prazo exixido polo profesor.

- No caso de que un alumno/a teña unha actitude pouco axeitada durante a realización dun exame (copiar ou intento de copiar, empregar

dispositivos de axuda prohibidos, etc..), perderá o dereito a continuar coa realización do exame e a cualificación de mesmo será 0.

- A ausencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación. Se dita ausencia se xustifica documentalmente nun prazo

e condicións axeitados poderá realizar a proba noutra data que se acordará coa profesora.

Probas de recuperación

 O alumnado que non acade unha cualificación positiva nunha avaliación faráselle unha recuperación na seguinte, que poderá consistir nunha

proba escrita, oral, dixital ou un traballo. A nota obtida nesta recuperación terá unha cualificación real menor para evitar agravios comparativos.

 

- Avaliación final ordinaria

•A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións. Se fose necesario, farase un redondeo, de xeito que o 

decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

•A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das

tres avaliacións sexa como mínimo un 5.

- Avaliación extraordinaria

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa, tendo en conta o seguinte:
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 Se non acada o 3 nalgunha das avaliacións deberá presentarse á proba final, aínda que a media aritmética das avaliacións fose maior ou igual a

cinco. 

 Se o alumno ten notas nas avaliacións maiores ou iguais a tres pero a súa media é inferior a cinco tamén deberá presentarse á proba final. 

 Se o  alumno ten unha única avaliación pendente só  terá  que recuperar  esa  parte  da materia.  Se  ten dous  ou máis  avaliacións  deberá

presentarse á proba completa.

 A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas similares aos das probas anteriormente

propostas e aos realizados a diario na aula.

 En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao final da programación de cada curso. A estes

estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

 A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media aritmética das avaliacións

 No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa proba. Así mesmo, no suposto de que algún

alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.

Comunicación da cualificación obtida nas probas.

O profesor informará os alumnos nun prazo de dez días lectivos como máximo.
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7.2. Criterios de avaliación, cualificación e promoción.   TIC   4º   da     ESO  

Nesta materia non se pode considerar a avaliación continua de xeito que si un alumno/a supera a terceira avaliación supere o curso, xa que os contidos

de cada unha das avaliacións son independentes das outras. De tódolos xeitos, terase en conta a progresión do alumnado ao longo do curso.

- Cualificación de cada avaliación

O resultado da nota en cada avaliación resulta do truncamento da cualificación decimal obtida segundo as seguintes porcentaxes.  Considerarase aprobado 

se a cualificación final é igual ou superior a 5

 60% da nota en cada avaliación:

 Probas de avaliación. Poderán realizarse varias probas escritas ou/e de xeito dixital por avaliación, a menos que o profesorado 

considere oportuno substituílas por proxectos ou traballos que deberán ser inescusablemente entregados en tempo e forma.

 40% da nota en cada avaliación:

 Realización de tarefas, actividades, traballos, exercicios, etc asignados diariamente e entregados dentro dos prazos establecidos

 Traballos e proxectos

Utilización do equipamento informático e o software.

 Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula de informática

Se terán en conta os seguintes aspectos:

- O peso de cada nota individual nos diferentes apartados gardara relación co numero de sesións invertidas no traballo da materia.

- No caso de que algunha das notas individuais sexa inferior a 3, a avaliación estará suspensa.

- Para que un proxecto ou práctica sexa avaliado positivamente terá que estar rematado no prazo indicado.
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- Cando os alumnos traballen en grupo para facer practicas ou proxectos non todos eles teñen que levar necesariamente a mesma nota, xa que o 

profesor ou profesora fixarase en que grao se implica cada compoñente do grupo.

- No caso de traballos e exercicios escritos ou en formato dixital, cualificaranse cun 0 se non son presentados no prazo exixido polo profesor.

- No caso de que un alumno/a teña unha actitude pouco axeitada durante a realización dun exame (copiar ou intento de copiar, empregar

dispositivos de axuda prohibidos, etc..), perderá o dereito a continuar coa realización do exame e a cualificación de mesmo será 0.

- A ausencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación. Se dita ausencia se xustifica documentalmente nun prazo

e condicións axeitados poderá realizar a proba noutra data que se acordará coa profesora.

Probas de recuperación

 O alumnado que non acade unha cualificación positiva nunha avaliación faráselle unha recuperación na seguinte, que poderá consistir nunha

proba escrita, oral, dixital ou un traballo. A nota obtida nesta recuperación terá unha cualificación real menor para evitar agravios comparativos.

 

- Avaliación final ordinaria

•A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media das notas das tres avaliacións. Se fose necesario, farase un redondeo, de xeito que o 

decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

•A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das

tres avaliacións sexa como mínimo un 5.

- Avaliación extraordinaria

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa, tendo en conta o seguinte:

 Se non acada o 3 nalgunha das avaliacións deberá presentarse á proba final, aínda que a media aritmética das avaliacións fose maior ou igual a

cinco. 

 Se o alumno ten notas nas avaliacións maiores ou iguais a tres pero a súa media é inferior a cinco tamén deberá presentarse á proba final. 
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 Se o  alumno ten unha única avaliación pendente só  terá  que recuperar  esa  parte  da materia.  Se  ten dous  ou máis  avaliacións  deberá

presentarse á proba completa.

 A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas similares aos das probas anteriormente

propostas e aos realizados a diario na aula.

 En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao final da programación de cada curso. A estes

estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

 A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media aritmética das avaliacións

 No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa proba. Así mesmo, no suposto de que algún

alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.

Comunicación da cualificación obtida nas probas.

O profesor informará os alumnos nun prazo de dez días lectivos como máximo.

7.3. Criterios de avaliación, cualificación e promoción.  TIC     II. 2º BAC  

A avaliación será continua e diferenciada, e a porcentaxe de valoración de cada bloque especifícase a continuación:

• Adquisición dos contidos (90%):

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

Notas e observación diaria do traballo realizado na clase na clase.

 Exposicións orais apoiadas con TICS.
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 Traballo na aula e cumplimento das normas de seguridade e hixiene na aula de informática (10%):

Realización de actividades, traballos, tarefas, etc., propostas na aula

  Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula de informática

- A nota global da materia calcularase a partir das notas obtidas nestes 2 bloques.

- Para obter a nota do seu grupo de traballo na aula de informática, o/a alumno/a deberá colaborar activamente co desenrolo das prácticas. De non

ser posible a realización de tarefas grupais, realizarase unha observación individualizada máis detallada co fin de ser o máis obxectivos posible.

- Ao longo do curso as porcentaxes de valoración dos exames e traballos prácticos serán postos en coñecemento dos alumnos  previamente a cada

avaliación.

- Avaliación final ordinaria

•A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións. Se fose necesario, farase un redondeo, de 

xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

•A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das

tres avaliacións sexa como mínimo un 5.

- Avaliación extraordinaria

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa.

 A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas similares aos das probas anteriormente

propostas e aos realizados a diario na aula.

 En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao final da programación de cada curso. A estes

estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.
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 A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media aritmética das avaliacións

 No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa proba. Así mesmo, no suposto de que algún

alumno ou alumna fixese trampa durante as revisións ou correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.

7.4. Criterios de avaliación, cualificación e promoción. Imaxen e son  . 2º BAC  

A avaliación será continua e diferenciada, e a porcentaxe de valoración de cada bloque especifícase a continuación:

• Adquisición dos contidos (90%):

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

Notas e observación diaria do traballo realizado na clase na clase.

 Exposicións orais apoiadas con TICS.

 Traballo na aula e cumplimento das normas de seguridade e hixiene na aula de informática (10%):

Realización de actividades, traballos, tarefas, etc., propostas na aula

  Cumprimento das normas básicas de mantemento do material e de seguridade na aula de informática

- A nota global da materia calcularase a partir das notas obtidas nestes 2 bloques.

- Para obter a nota do seu grupo de traballo na aula de informática, o/a alumno/a deberá colaborar activamente co desenrolo das prácticas. De non

ser posible a realización de tarefas grupais, realizarase unha observación individualizada máis detallada co fin de ser o máis obxectivos posible.

- Ao longo do curso as porcentaxes de valoración dos exames e traballos prácticos serán postos en coñecemento dos alumnos  previamente a cada

avaliación.
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- Avaliación final ordinaria

•A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das notas das tres avaliacións. Se fose necesario, farase un redondeo, de 

xeito que o decimal se asimilará ao enteiro superior se o seu valor é superior 0,5 e ao inferior se é menor.

•A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das

tres avaliacións sexa como mínimo un 5.

- Avaliación extraordinaria

Terá que presentarse á proba final aquel alumno con parte ou toda a materia suspensa.

 A proba final consistirá nun exame escrito ou/e proba dixital, que incluirá exercicios e problemas similares aos das probas anteriormente

propostas e aos realizados a diario na aula.

 En cada nivel avaliaranse fundamentalmente os estándares  imprescindibles que aparecen ao final da programación de cada curso. A estes

estándares correspóndelles, xeralmente, unha porcentaxe de grao mínimo de consecución entre o 70 e o 100% pois  constitúen os aspectos máis

instrumentais da materia e os que inciden na resolución de problemas.

 A nota final da materia na convocatoria ordinaria obtense aplicando a media aritmética das avaliacións

 No caso de que algún alumno copiase nalgún exame ou traballo, levará unha nota de cero nesa proba. Así mesmo, no suposto de que algún alumno  ou

alumna fixese trampa durante as revisións ou correccións dos exames tamén será corrixido cunha nota de cero nesa proba.



47

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

8.1. Tecnoloxías 2º de ESO.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

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

 Deseño dun prototipo que dea solución a un problema
formulado.  Deseña un prototipo como solución a un problema tecnolóxico.

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

 No proxecto, elaboración da documentación técnica que
debe acompañar o proxecto.  Elabora a documentación relativa a un proxecto técnico.

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

 En cada proposta, construción dun prototipo a partir do
deseño realizado e da documentación técnica elaborada.

 Manexa correctamente e de forma segura as ferramentas.
 Emprega correctamente as técnicas necesarias para o traballo
con diferentes materiais.
 Constrúe un prototipo como solución a un problema 
tecnolóxico.

Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso.

 Observación directa diaria do alumnado na realización de
proxectos  e prácticas  para seguir a  súa  evolución como
membro dun grupo e do grupo mesmo.

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

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

 Exercicios de representación de obxectos mediante vistas
e perspectivas.
 En cada unha das avaliacións, representación de 
elementos que incorpora o proxecto realizado.

 Representa obxectos mediante vistas e perspectivas.
 Emprega e interpreta as diferentes escalas.
 Representa os diferentes elementos que incorporan os 
proxectos realizados.

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

 Exercicios de interpretación de esbozos e bosquexos.
 Interpreta a información proporcionada a través dun esbozo ou
un bosquexo.
 Representa obxectos e ideas a través de esbozos e bosquexos.

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

 Elaboración da documentación dos proxectos técnicos
Realización de esbozos e bosquexos a partir  de obxectos
e/ou ideas.
 Prácticas de debuxo vectorial.

 Elabora a documentación relativa a cada proxecto técnico 
realizado.
 Emprega software específico para representar obxectos 
sinxelos.

Describe as características propias dos materiais 
de uso técnico.

 Realización de traballos monográficos de investigación.
 Exposición de traballos monográficos de investigación.
 Probas de avaliación.

 Coñece as propiedades xerais dos materiais de uso técnico.
 Describe as características propias da madeira e os metais.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

Identifica tipos de materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos cotiáns.  Identificación de materiais en obxectos de uso cotián.  Identifica os diferentes materiais en obxectos de uso cotián.

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

 Actividades de identificación das ferramentas do taller.
 Prácticas sobre o uso das ferramentas básicas.
 Observación directa no uso seguro das ferramentas do
taller durante a realización de proxectos e prácticas.

 Identifica e manexa de forma segura as ferramentas.
 Emprega as técnicas necesarias para o traballo con diferentes
materiais.

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

 Elaboración dun plan de traballo dentro da
documentación previa que é necesaria para a realización de
proxectos e prácticas no taller.

 Coñece e respecta as normas de seguridade do taller.
 Planifica o traballo na realización de proxectos e prácticas.

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

 Actividades de identificación de elementos resistentes en
diferentes tipos de estruturas.  Identifica os diferentes elementos resistentes que atopamos

nas estruturas e os tipos de estruturas.

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

 Actividades  de  identificación  de  esforzos  en  elementos
resistentes individuais ou que forman parte dunha
estrutura.

 Identifica os esforzos en elementos resistentes.

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

 Actividades de descrición do movemento en mecanismos.  Diferencia e describe os mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento.

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

 Exercicios que requiran o cálculo da relación de 
transmisión de elementos mecánicos.
 Prácticas nas que sexa preciso determinar a relación de
transmisión dun sistema mecánico.

 Calcula a relación de transmisión en sistemas formados por
poleas e engrenaxes.
 Interpreta o valor da relación de transmisión para determinar
se o sistema é redutor ou multiplicador.

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

 Actividades de análise de máquinas e sistemas dende o
punto de vista estrutural e mecánico.

 Analiza máquinas e sistemas, e determina a función dos seus
elementos.

Simula mediante software específico e mediante 
simboloxía normalizada sistemas mecánicos.

 Prácticas de simulación de sistemas mecánicos
empregando software específico e simboloxía normalizada.

 Utiliza software específico e simboloxía normalizada para 
simular sistemas mecánicos.

Deseña e monta sistemas mecánicos que
cumpran unha función determinada.

 Deseño e construción dun prototipo que incorpore 
sistemas mecánicos cunha función determinada.

 Deseña e monta sistemas mecánicos como parte da realización
de prácticas e proxectos.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

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

 Deseño e construción dun prototipo que incorpore 
circuítos eléctricos básicos.
 Prácticas de deseño e montaxe de circuítos.
 Exercicios de deseño e análise de circuítos.

 Deseña e monta circuítos eléctricos básicos como parte da 
realización de prácticas e proxectos.
 Analiza o funcionamento de circuítos eléctricos básicos.

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

 Prácticas de simulación de circuítos eléctricos básicos 
empregando software específico e simboloxía normalizada.

 Utiliza software específico e simboloxía normalizada para 
simular circuítos eléctricos.

Identifica as partes dun computador.
 Elaboración de esquemas e diagramas onde se diferencien
as partes dun computador.
 Prácticas de identificación das partes dun computador.

 Identifica as partes dun computador.

Manexa programas e software básicos.  Observación directa na realización de prácticas, traballos,
probas de avaliación online,...

 Manexa os diferentes programas que utilizamos na aula tales
como simuladores, buscadores, programas para xerar contido,...

Utiliza adecuadamente equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos.

 Observación directa na realización de prácticas, traballos,
probas de avaliación online,...

 Manexa os diferentes programas que utilizamos na aula tales
como simuladores, buscadores, programas para xerar contido,...
 Consulta a información que subministra o profesorado a través
das diferentes plataformas E
 Entrega as tarefas e revisa as correccións.

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

 Presentación de traballos e proxectos técnicos
empregando equipamentos informáticos.

 Utiliza o equipo asignado para elaborar, presentar e difundir os
proxectos técnicos realizados.

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

 Prácticas de programación que dan resposta a problemas
simples.

 Deseña e elabora programas que permiten resolver problemas
simples.
 Estrutura os programas que realiza.
 Incorpora elementos básicos nos programas que realiza.
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8.2. TIC 4º de ESO.

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Posúe hábitos adecuados para interactuar en contornos 
virtuais.

Aplica políticas seguras de utilización de
contrasinais para a protección de información
persoal.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Emprega contrasinais seguros.
 Lembra os seus contrasinais.

Realiza actividades con responsabilidade sobre
conceptos como a propiedade e o intercambio de
información.

 Observación diaria.
 Prácticas

 Coñece as licenzas.
 Respecta   a   propiedade   cando   realiza   intercambio de
información.

Consulta distintas fontes e navega coñecendo a
importancia da identidade dixital e os tipos de
fraude da web.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Consulta fontes e navega con responsabilidade para preservar
a súa identidade dixital.
 Recoñece as páxinas de navegación segura.

Diferencia o concepto de materiais suxeitos a
dereitos de autoría e materiais de libre
distribución.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Identifica os materiais con dereitos de autoría.
 Coñece os diferentes tipos de licenzas.
 Identifica os materiais de libre distribución.

Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Organiza e almacena a información no posto que ten asignado.
 Realiza operacións básicas con carpetas e arquivos.

Configura elementos básicos do sistema operativo e 
de accesibilidade do equipamento informático.

 Observación diaria.
 Prácticas

 Configura elementos básicos do sistema operativo.
 Configura elementos básicos de accesibilidade.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

Resolve problemas vinculados aos sistemas
operativos e ás aplicacións e os programas
vinculados a estes.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Resolve problemas vencellados ao sistema operativo e ás 
aplicacións a nivel de usuario.

Administra  o equipamento con responsabilidade e
coñece aplicacións de comunicación entre
dispositivos.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Administra o posto asignado de maneira responsable co fin de
obter o maior rendemento.
 Coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun
computador,  as súas  características  técnicas e  as
conexións entre eles.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Identifica os principais compoñentes físicos dun computador,
coñece as súas características, a súa función e como se
conectan.

Describe as formas de conexión na comunicación 
entre dispositivos dixitais.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Describe as formas de conexión na comunicación, con e sen
fíos, entre dispositivos dixitais.

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.

 Observación diaria.
 Prácticas con procesador de texto.

 Emprega un procesador de texto para elaborar e maquetar
documentos.
 Incorpora elementos como táboas, imaxes, fórmulas e gráficos
nos seus documentos.

Produce informes que requiren o emprego de follas
de cálculo, que inclúan resultados textuais,
numéricos e gráficos.

 Observación diaria.
 Prácticas con folla de cálculo.

 Emprega unha folla de cálculo para producir informes e 
procesar información.
 Incorpora elementos como fórmulas e gráficos nos seus 
informes.

Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa
funcionalidade para consultar datos, organizar a
información e xerar documentos.

 Observación diaria.
 Prácticas con base de datos.

 Emprega unha base de datos para organizar a información e
xerar documentos.

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.

 Observación diaria.
 Prácticas de realización de presentacións.
 Exposición de presentacións.

 Elabora presentacións que incorporan elementos multimedia,
imaxe e texto.
 Deseña e maqueta tendo presente o público ao que vai 
dirixido a  presentación.

Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e
vídeo, edita a información mediante software
específico e crea novos materiais en diversos
formatos.

 Observación diaria.
 Prácticas de captura de imaxe, audio e vídeo.
 Prácticas de edición de imaxe, audio e vídeo con software
específico.

 Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo.
 Emprega software específico para editar a información.
 Crea novos materiais a partir da información adquirida.

Analiza e coñece dispositivos físicos e
características técnicas, de conexión e de
intercambio de información entre eles.

 Observación diaria.
 Prácticas con diferentes dispositivos físicos.

 Coñece diferentes dispositivos físicos, como se conectan e 
como intercambian información.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos 
de protección adecuados.

 Observación diaria.
 Prácticas.

 Emprega hábitos de protección adecuados que permiten 
minimizar os riscos de seguridade.

Describe a importancia da actualización do
software e do emprego de antivirus e de devasas
para garantir a seguridade.

 Observación diaria.
 Prácticas de utilización de antivirus e devasas.
 Operacións de actualización de software de propósito 
xeral.

 Instala, actualiza e configura o software de propósito xeral do
equipo.
 Instala, actualiza e configura antivirus e devasas.

Realiza actividades que requiren compartir recursos
en redes locais e virtuais.

 Observación diaria.
 Prácticas para compartir recursos e información en rede.

 Comparte recursos e información en redes locais e internet.

Integra e organiza elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais.

 Observación diaria.
 Prácticas de edición html.

 Integra elementos en formato html.

Deseña páxinas web e coñece os protocolos de
publicación, baixo estándares adecuados e con
respecto aos dereitos de propiedade.

 Observación diaria.
 Prácticas de deseño e publicación de contidos web.

 Deseña páxinas web de acordo aos estándares de publicación e
con respecto aos dereitos de propiedade.

Participa colaborativamente en diversas
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os
propios.

 Observación diaria.
 Prácticas con ferramentas TIC de carácter social.

 Utiliza ferramentas TIC de carácter social.
 Participa de maneira colaborativa en diferentes contornos.

Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma.

 Observación diaria.
 Prácticas de elaboración de materiais para a web.

 Elabora materiais para a web que resultan accesibles dende
diferentes dispositivos.

Realiza intercambio de información en distintas
plataformas nas que está rexistrado/a e que
ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

 Observación diaria.
 Prácticas de intercambio de información en distintas
plataformas.
 Utilización ao longo de todo o curso das diferentes
plataformas educativas que se empregan no centro para o
intercambio de información co alumnado.

 Intercambia información en distintas plataformas de servizos.
 Utiliza correctamente as plataformas educativas que se
empregan no centro para o intercambio de información co
alumnado.

Sincroniza a información entre un dispositivo móbil 
e outro dispositivo.

 Observación diaria.
 Prácticas de sincronización entre dispositivos.

 Sincroniza información entre diferentes dispositivos.

Participa activamente en redes sociais con criterios 
de seguridade.

 Observación diaria.
 Prácticas de participación en redes sociais.

 Coñece e aplica criterios de seguridade para participar en
redes sociais e preservar a súa privacidade.

Emprega canles de distribución de contidos
multimedia para aloxar materiais propios e
enlazalos noutras producións.

 Observación diaria.
 Prácticas de distribución de contidos multimedia.

 Aloxa contidos multimedia propios a través de canles de 
distribución.
 Liga materiais propios con outras producións.
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8.3. TIC II. 2º BAC

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

B1 Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en 
conta as súas características.

Identifica e utiliza as estruturas de almacenamento en diferentes aplicacións tendo 
en conta as súas características.

Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e
relacionándoos entre si para dar resposta a problemas concretos.

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media.

Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos de
programación.

Realiza programas de complexidade media en linguaxe C e en Scratch.

Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma
correspondente e escribindo o código correspondente.

Transforma os diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media no 
seu código correspondente.

Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como partes separadas.

Programa a resolución diferentes problemas de complexidade media ao
descompoñelos  en  problemas  máis  pequenos  e  por  tanto  máis  doados  de  seren
programados.

Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións.

Acada o resultado que se obtería na execución de programas de complexidade media 
e alta a partir da análise do código cunhas condicións determinadas.

Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración. Aplica procedementos de depuración para optimizar o código de programas de 
dificultade media.

B2 Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas analizando as
características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade e a súa
usabilidade, tendo en conta a función á que está destinada.

Deseña un blog e unha páxina web de complexidade media e modificaos traballando
cunha linguaxe de marcaxe acadando un bo resultado que dé resposta aos fins para
os que foron creados.

Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Realiza traballos en colaboración con outros/as compañeiros/as nos que utiliza 
moitas das ferramentas da web 2.0.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en que esta se 
basea.

Enumera e analiza as características principais da web 2.0 e os principios en que se 
basea e sácalle o máximo rendemento ás posibilidades que nos oferta.

B3 Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física fronte a
ataques externos para unha pequena rede, considerando tanto os elementos de
hardware de protección como as ferramentas de software que permiten protexer
a información.

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware e de software 
necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información.

Selecciona elementos de protección de software para internet relacionándoos cos 
posibles ataques.

Relaciona todo tipo de ataques co software que dá resposta a cada un deles.

Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física fronte a
ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos de
hardware de protección.

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware necesarios 
nunha pequena rede para acadar protexer a información.

Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e describe as 
características de cada un, indicando sobre que elementos actúan.

Describe todas as características e clasifica o código malicioso e sinala sobre que 
elementos actúa.
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9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

9.1. Medidas ordinarias

Organizativas Curriculares

 Adecuación  da  estrutura  organizativa  do  centro  (horarios,  agrupamentos,

espazos) e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.

 Metodoloxías  baseadas  no  traballo  colaborativo  en  grupos  heteroxéneos,

titoría  entre  iguais,  aprendizaxe  por  proxectos  e  outras  que  promovan  a

inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

 Aulas de atención educativa e convivencia.

 Programas específicos personalizados. 

 Programas de habilidades sociais.

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas.

Fanse adaptacións metodolóxicas para algún alumno/grupo

como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría

entre  iguais,  aprendizaxe  por  proxectos,  estratexias  para

mellorar o proceso de intervención educativa con alumnos e

alumnas con TDAH ou con Déficit de Atención, traballo con

alumnado con TEA, etc.

Existen Programas de reforzo nas áreas instrumentais 

básicas. 

Non existe un programa específico para o alumnado 

repetidor da materia, xa que, en función dos resultados da 

avaliación inicial, procúraselle a cada alumna ou alumno o 

apoio e a axuda necesaria para poder recuperar os contidos 

no transcurso do actual ciclo.
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9.2. Medidas extraordinarias

Organizativas Curriculares

Despois  da  avaliación  inicial  decidirase  que

alumnos  recibirán  apoio  do  profesorado

especialista en Pedagoxía Terapéutica ou AL

no seu caso. Polo momento terá esta axuda o

alumnado  con  ACS  e  dificultades  de

aprendizaxe  diagnosticadas.  Poderase

incorporar  más  adiante,  en  caso  de

necesidade, outro alumnado con dificultades.

O protocolo de coordinación co profesorado é o seguinte:

Reunións quincenais nas que se tratará:

 Coordinación  de  obxectivos  e  contidos  entre  o  afondamento  e  o  grupo  de

referencia.

 Seguimento da programación.

 Materiais e recursos utilizados na aula.

 Análise entre das diferenzas entre os dous libros de texto, o habitual e o de reforzo.

 Reflexión sobre as medidas adoptadas para cada alumno/a.

 Análise  dos  resultados  obtidos  nas  diversas  observacións  e  probas  escritas  do

alumnado. 
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10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Traballaranse, principalmente os elementos transversais establecidos no artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño.

A Tecnoloxía, como o resto das áreas debe desenvolver contidos transversais, xa que son imprescindibles para a formación integral do alumno

como cidadán. Pódense definir como elementos educativos básicos demandados pola sociedade.

Nesta programación didáctica pretendese incluír un compoñente ético que se adapte ás novas condicións sociais co fin de dar sentido ao resto dos

coñecementos presentados na materia. Nesta liña haberá un tratamento dos elementos educativos básicos ou contidos transversais en cada unha

das accións do proceso educativo que levemos a cabo. Na nosa materia centrarémonos principalmente en:

 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 ao traballo ben feito e a cooperación no grupo.
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 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 regula-lo 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 ao

control da tecnoloxía pola sociedade cunha perspectiva pacífica.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Na seguinte táboa recóllense as propostas de visitas en colaboración con outros departamentos do centro, e enfocadas ao alumnado que se 

especifica para o presente curso 2022 – 23:

ACTIVIDADE A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN NIVEIS OBXECTIVOS Responsable PRESUPOSTO

Visita ó parque eólico de
Sotavento

(Xermade- Lugo)
2º trimestre

1º BACH

1º ESO

2º ESO

Coñecer o funcionamento
dos xeradores eólicos.

Realizar actividades de
formación e concienciación

sobre o uso de enerxías
limpas e renovables

Departamento de Bioloxía
e Xeoloxía en colaboración

cos departamentos de
Tecnoloxía e Física e

Química.

Aproximadamente:
1€/alumno +

Gastos de
desprazamento
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Visita á Domus, Aquarium
Finisterrae e/ou a Casa das

Ciencias.

(A Coruña)

2º trimestre
1º ESO

2º ESO

Coñecer os museos
científicos Coruñeses.

Departamento de Bioloxía
e Xeoloxía en

colaboración cos
departamentos de

Tecnoloxía e Física e
Química.

Aproximadamente:
1€/alumno +

Gastos de
desprazamento

Participación no campeonato
Liga Maker Drones

Todo o curso 2º ESO
Mañexo e coñecemento de

drones Departamento Tecnoloxía

Aproximadamente:
1€/alumno +

Gastos de
desprazamento

Taller Drones 1º/2º trimesre

1º  ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
BAC

Mañexo e coñecemento de
drones Departamento Tecnoloxía Sen coste

UDCIENCIA
CIS Ferrol

3º trimestre
2º ESO
4º ESO
BAC

Participación en obradoiros
prácticos en distintos ámbitos da

ciencia e a tecnoloxía

Departamento de Bioloxía
e Xeoloxía en

colaboración cos
departamentos de

Tecnoloxía e Física e
Química.

Aproximadamente:
1€/alumno +

Gastos de
desprazamento

Nota aclaratoria 1: As actividades propostas levaranse a cabo sempre e cando a situación sanitaria na que nos atopamos  actualmente permita o seu

correcto desenvolvemento.
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Nota aclaratoria 2: Co fin de optimizar os recursos necesarios para levar a cabo as visitas, poderase abrir á participación de outros  niveis educativos

diferentes aos previstos co fin de completar o aforo permitido no momento de realizar o desprazamento.

A maiores das actividades citadas no parágrafo anterior, o departamento de Tecnoloxía deixa a porta aberta a posibles visitas e/ou actividades que

poidan xurdir durante o curso xa sexa de forma autónoma ou en colaboración con outros departamentos. 

Facemos especial fincapé, en que todas elas, se levarán a cabo sempre e cando se reúnan as condicións hixiénico – sanitarias pertinentes para a situación

derivada da pandemia da Covid-19.

Outras actividades que realizaremos ao longo do curso durante os recreos son:

Clases de apoio para preparar a proba de acceso libre a ciclos de Formación Profesional de Grao Medio.

Clases de repaso ou resolución de dúbidas de cara aos diferentes exames.
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12. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

 Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.

 Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.

 Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.

 Planifica as clases de maneira aberta e flexible.

 Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.

 Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.

 Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe.

 Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do

alumnado

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

cada sesión de traballo.

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

 Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

 Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novidosos.

 Fomenta un bo ambiente na aula-taller promovendo a participación activa do alumnado.

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.

 Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

 Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.

 Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos que motiven ao alumnado.
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Traballo na aula-taller

 Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.

 Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.

 Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo.

 Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado.

 Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.

 Selecciona prácticas, proxectos e actividades para alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso

de ensino-aprendizaxe

 Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.

 Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas de avaliación e actividades en xeral.

 Establece medidas que permitan introducir melloras.

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir

melloras.

 Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.

 Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.

 Favorece os procesos de autoavaliación.

 Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

 Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.

 Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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13. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

A programación estará exposta ao alumnado na paxina web do centro e será revisada durante todo o curso, e en cada reunión do departamento se 

farán propostas de mellora co fin de realizar as modificacións necesarias. A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas 

na memoria de fin de curso do departamento.

Asina a presente programación A Xefa do departamento de Tecnoloxía no curso 2022/23.

Asdo: M.ª Teresa Rego Sanmartín             

Xefa do Departamento Tecnoloxia
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