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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                   

 MATERIA:  PROGRAMACIÓN                                                                                      NIVEL E GRUPO:1ºA ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto  
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  PROGRAMACIÓN                                                                                      NIVEL E GRUPO:1ºB ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

     Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                             

 MATERIA:  PROGRAMACIÓN                                                                                      NIVEL E GRUPO:1ºC ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.-  Fátima Piñeiro Mejuto
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A:  FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                             

 MATERIA:  PROGRAMACIÓN                                                                                     NIVEL E GRUPO: 1ºD ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto 
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                                                                

 MATERIA:  Tecnoloxía                                                                                       NIVEL E GRUPO:2ºA ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo: Fátima Piñeiro Mejuto
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                     NIVEL E GRUPO:2ºB ESO 

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28 de XUÑO de 2022

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto  
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A:SANTIAGO MONTERO VILLAR                                   

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                     NIVEL E GRUPO:2ºC ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022

Asdo.- Santiago Montero Villar  
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: SANTIAGO MONTERO VILLAR                                   

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                     NIVEL E GRUPO:2ºD  ESO

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022

Asdo.- Santiago Montero Villar
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A:   :  RUDESINDO GIL FERNÁNDEZ                                                                                  
 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                              NIVEL E GRUPO:3º A

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                      NIVEL E GRUPO:3º B

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28 de XUÑO de 2022

 Asdo.-Fátima Piñeiro Mejuto   
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MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                      NIVEL E GRUPO:3º C

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022    

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto  
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  TECNOLOXÍA                                                                                     NIVEL E GRUPO:3º D

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022    

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto 
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: FÁTIMA PIÑEIRO MEJUTO                                    

 MATERIA:  TECNOLOXÍAS                                                                                     NIVEL E GRUPO:4º

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28  de XUÑO de 2022    

Asdo.- Fátima Piñeiro Mejuto 

15

I. E. S. EDUARDO PONDAL
CURSO 2021/22



MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: RUDESINDO GIL FERNÁNDEZ                                    

 MATERIA:  TICs                                                                                                     NIVEL E GRUPO: 4º ESO (grupoA)

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Rudesindo Gil Fdez
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: RUDESINDO GIL FERNÁNDEZ                                    

 MATERIA:  TIC                                                                                                         NIVEL E GRUPO:4ºESO grupoB

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.-  Rudesindo Gil Fdez
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A:  :   RUDESINDO GIL FERNÁNDEZ                                                                                  

 MATERIA:  TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I                                                                    NIVEL E GRUPO:1ºBAC

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Rudesindo Gil Fernández
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A: RUDESINDO GIL FERNÁNDEZ                                   

 MATERIA:  TIC I                                                                                                             NIVEL E GRUPO:1ºBAC

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Rudesindo Gil Fdez  
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I.  AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 
 PROFESOR/A:                                          

 MATERIA:  TIC II                                                                                    NIVEL E GRUPO:2ºBAC

Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino

Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. X

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. X

3. Conseguiuse motivar a todo o alumnado. X

4. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado. X

5. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado. X

6. Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. X

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. X

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. X

9. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula. X

Indicadores de logro para avaliar a práctica docente

Escala

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado. X

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa. X

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. X

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE. X

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar. X

6. Poténcianse estratexias de animación á lectura. X

7. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita. X

8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe. X

9. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc. X

10. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.

X

11. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación... X

Santiago de Compostela, a 28   de XUÑO de 2022

Asdo.- Rudesindo Gil Fdez
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II. SEGUIMENTO DA PROGRAMACIÓN

Estúdase o grao de cumprimento da programación inicial  no referente as dúas primeiras
avaliacións  e  constátase  que  o  tempo foi  bastante  axustado  nalgúns  cursos  para  poder
abordar todos os contidos previstos coa suficiente profundidade.
Non foi posible o uso das aulas TIC do centro ao estar unha delas reservada para a materia
TIC de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato e para a materia de Programación de 1º de ESO e
a outra non contar cos postos necesarios para que todo o alumnado poidese dispoñer un
ordenador para cada un (ou dous) respetando as normas do protocolo COVID-19 establecido
no centro.
Os temas ou estándares que quedaron sen impartir con respecto a programación inicial nos
diferentes niveis foron os seguintes:
1º ESO: PROGRAMACIÓN

• Programación Web.
Estándar correspondiente:
- PROB3.2.1. Elabora contidos utilizando as posibilidades que permiten as 
ferramentas de creación de páxinas web e contidos 2.0.

2º ESO:   TECNOLOXÍA  
• Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.
• Materiais de uso técnico.
• Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuitos eléctricos.
• Tecnoloxías da información e comunicación.

Estándares correspondentes:
- TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada 
sistemas mecánicos.
- TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función 
determinada
- TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos. 
- TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno 
de programación gráfico. 

3º ESO: TECNOLOXÍA
• Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.
• Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control.
• Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Estándares correspondentes:
-  TEB1.1.1 Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o 
proceso de resolucíon de problemas tecnolóxicos.
- TEB1.2.1 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construcción do
prototipo.
- TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.
- TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar 
pezas clave. 
- TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco.
- TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos.
- TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos 
informáticos.
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4º ESO (TECNOLOXÍAS)
Impartida totalmente a programación prevista inicialmente.

4º ESO (TIC) 
Impartida totalmente a programación prevista inicialmente.

1º BAC: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
• Sistemas automáticos de control: compoñentes básicos. 
• Control programado. Deseño, construción e programación.
• O mercado e o deseño de produtos. Fabricación e comercialización de produtos.

       
Estándares correspondentes:

-TI1B1.1.1. Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea 
dada, explicando o obxectivo de cada etapa significativa necesaria para lanzar o produto 
ao mercado. 
-TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo de excelencia, razoando a importancia
de cada axente implicado. 
-TI1B1.2.2. Desenvolve o esquema dun sistema de xestión da calidade, razoando a 
importancia de cada axente implicado. 
-TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático ou hidráulico que dea resposta a unha necesidade determinada. 
-TI1B2.4.1. Deseña, constrúe e programa un sistema automático ou robot cos actuadores 
e os sensores axeitados, para que o seu funcionamento solucione un problema 
determinado. 
-TI1B4.1.2. Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de produción de 
enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas interrelacións. 
-TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas ou industriais, 
partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. 

          
1ºBAC(TIC )

• Programación. (non abordado na súa totalidade)
Estándares correspondentes   nos que non se profundizou suficientemente  :  

◦ TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de programación e 
propón exemplos concretos dunha linguaxe determinada.

2º BAC (TIC)
• Impartida totalmente a programación prevista inicialmente.
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III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: PROGRAMACIÓN 1º ESO

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28  de Xuño de 2022

Sinaturas do profesorado que imparte a materia
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III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TECNOLOXÍA 2º ESO

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

X

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28 de Xuño de 2022

Sinaturas do profesorado que imparte a materia

24

I. E. S. EDUARDO PONDAL
CURSO 2021/22



MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TECNOLOXÍA 3º ESO

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

X

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

X

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28 de Xuño de 2022   

Sinaturas do profesorado que imparte a materia
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III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TIC 4º ESO

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

X

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28   de Xuño de 2022
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III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TECNOLOXÍAS 4ºESO

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes.

X

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

X

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28   de Xuño de 2022
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III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 1ºBAC

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes.

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28   de Xuño de 2022

28

I. E. S. EDUARDO PONDAL
CURSO 2021/22



MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TIC I  1ºBAC

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28 de Xuño de 2022

29

I. E. S. EDUARDO PONDAL
CURSO 2021/22



MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

III. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
     MATERIA.CURSO: TIC II  2ºBAC

Escala

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do currículo. X

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas. X

3. Adecuación dos mínimos esixibles para superar a materia. X

4. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación. X

5. Adecuación da metodoloxía empregada. X

6. Adecuación dos materiais e recursos didácticos utilizados. X

7. Adecuación das medidas de atención á diversidade. X

8. Asociación dos estándares cos elementos transversais. X

9. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación. X

10.  Adecuación dos criterios establecidos para a cualificación. X

11. Adecuación dos criterios establecidos para a promoción. X

12. Adecuación do deseño da avaliación inicial. X

13.Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para 
determinadas materias de 2º de bacharelato].

X

14. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento  e avaliación de materias 
pendentes. 

X

15. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. X

16. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro. X

17. Contribución desde a materia ao plan de convivencia do centro. X

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia. X

19. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares 
previstas.

20. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso. X

Santiago de Compostela, a 28   de Xuño de 2022
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IV. RESULTADOS

      

AVALIACIÓN FINAL DO ALUMNADO (Ordinaria)

*Os resultados de setembro en ESO e BACH. inc lu i ranse  como un anexo despois das correspondentes sesións de avaliación.

ESO
BACH

Curso 
Grupo

Materia / Módulo
Alumnado

matriculado Abandonos Suspensos Aprobados

Total Nº % Nº % Nº %

ESO 1ºA PROGRAMACIÓN 12 0 % 0 0% 12 100%

ESO 1ºB PROGRAMACIÓN 13 0 % 1 7,7% 12 92,3%

ESO 1ºC PROGRAMACIÓN 14 0 % 0 0% 14 100%

ESO 1ºD PROGRAMACIÓN 15 0 % 0 0% 15 100%

ESO 2ºA TECNOLOXÍA 29 0 % 0 0% 29 100%

ESO 2ºB TECNOLOXÍA 30 0 % 2 6,7% 28 93,3%

ESO 2ºC TECNOLOXÍA 30 0 % 3 10% 27 90%

ESO 2ºD TECNOLOXÍA 29 0 % 2 6,9% 27 93,1%

ESO 3ºA TECNOLOXÍA 25 0 0% 1  4% 24 96%

ESO 3ºB TECNOLOXÍA 27 0 0% 2  7,4% 25 93,1%

ESO 3ºC TECNOLOXÍA 29 1 3,4% 7 24,1 % 21 90%

ESO 3ºD TECNOLOXÍA 25 0 0% 0 0 % 25 100%

ESO 4º TECNOLOXÍAS 16 1 6,3% 0  0% 15 99,7%

ESO 4º_A TICs 20 0 0% 0 0% 20 100%

ESO 4º_B TICs 21 0 0% 0 0% 21 100%

BAC 1ºBAC TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 20 1 5% 2 10% 17 85%

BAC 1ºABC TIC I 23 0 0% 0 0% 23 100%

BAC 2ºABC TIC II 8 0 0% 0 0% 8 100%

O      bs  er      v  a      c  i      ó  ns sobre os resultados acadado      s  :
Os resultados acadados pódense considerar satisfactorios con altos porcentaxes de alumnado que 
superou a materia.
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MATERÍAS  PENDENTES: AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)

*Os resultados de setembro en ESO e BACH. se incluirán como un anexo despois das correspondentes sesións de avaliación.

ESO
BACH
FPB

Curso
e

Grupo
Materia / Módulo PENDENTE

Alumnado
pendente

Non
presentados

Suspensos Aprobados

Total Nº % Nº % Nº %

ESO 4º TECNOLOXÍA 3º ESO 1 100% 0 0% 0 0%

O      bs  er      v  a      c  i      ó  ns sobre os resultados acadado      s na avaliación de PENDENTES  :

A única alumna coa materia pendente, non asistiu a clase durante prácticamente todo o curso. 
Enviáronselle por correo electrónico as indicacións oportunas e as tarefas que tiña que realizar e 
entregar para a preparación das probas escritas. En ningún momento se puxo en contacto coa 
profesora. Polo tanto, non superou a materia ao non entregar ningúno das tarefas, nin presentarse as 
probas previstas e nin mostrar interese por superar a materia.

32

I. E. S. EDUARDO PONDAL
CURSO 2021/22



MEMORIA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

 

ALUMNADO REPETIDOR: AVALIACIÓN FINAL (XUÑO)

ESO
BACH
FPB

Curso
e

Grupo
Materia 

Alumnado
REPETIDOR

Non
presentados

Suspensos Aprobados

Total Nº % Nº % Nº %

ESO 1ºC PROGRAMACIÓN 1º ESO 2 0 0% 0 0% 2 100%

ESO 2ºA TECNOLOXÍA 1 0 0% 0 0% 1 100%

ESO 2ºB TECNOLOXÍA 3 0 0% 1 33,3% 2 66,7%

ESO 2ºC TECNOLOXÍA 3 0 0% 1 33,3% 2 66,7%

ESO 2ºD TECNOLOXÍA 2 2 100% 0 0% 0 0%

ESO 3ºB TECNOLOXÍA 1 0 0% 0 0% 1 100%

ESO 3ºC TECNOLOXÍA 7 1 14.3% 1 14,3% 5 71,4%

ESO 4º TECNOLOXÍA 2 1 50% 0 0% 1 50%

ESO 4º TICS 2 0 0% 0 0% 2 100%

O      bs  er      v  a      c  i      ó  ns sobre os resultados acadado      s na avaliación de ALUMNADO REPETIDOR  :

En xeral, os resultados son satisfactorios. Os non presentados, trátase de dous alumnos que non asistiron
a clase durante case todo o curso. 
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V. PROPOSTAS DE MELLORA

Procurar  realizar  as  actividades  prácticas  relacionadas  coas  a  materia  de  Tecnoloxía  nos
distintos niveis, tanto no taller como na aula de informática para usar as ferramentas TIC.

Propostas de mellora no funcionamento do departamento:

- Redistribuír a temporalización das materias para adaptalas mellor ao tempo dispoñible en cada
avaliación, xa que prodúcense algúns desfases entre o inicialmente programado e o que despois
permite a duración de cada avaliación. 

Santiago de Compostela, a  28 de Xuño de 2022                   

Asdo.- D.Rudesindo Gil Fdez 

(Xefe de departamento)
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