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1. Introdución

O IES Eduardo Pondal está situado na zona Sur da Cidade de Santiago de Compostela. O instituto conta cun edificio
principal, un pavillón polideportivo e un anexo de máis recente construción no que se sitúa o Taller de Tecnoloxía.

O contexto familiar máis frecuente é de familias traballadoras de clase media que amosan interese ou implicación no
proceso educativo dos seus fillos.

O perfil predominante do alumnado é de perfil socioeconómico familiar medio e baixo con hábitos de estudio pouco
afianzados en algúns casos, aínda que o nivel académico medio podémolo cualificar de normal nun centro urbano con
algún caso de alumnado con dificultades académicas.

Na sociedade actual, o desenvolvemento da tecnoloxía por parte das enxeñerías converteuse nun dos eixes arredor
dos cales se articula a evolución sociocultural. Nos últimos tempos, a tecnoloxía, entendida como o conxunto de
coñecementos e técnicas que pretenden dar solución ás necesidades do ser humano, foi  incrementando a súa
relevancia nos diferentes ámbitos da sociedade, desde a xeración de bens básicos ata as comunicacións, dando lugar
ao benestar e ás estruturas económicas e sociais do mundo actual. Para iso, a cidadanía necesita dispoñer dun
conxunto de saberes científicos e técnicos que sirvan de base para adoptar actitudes críticas e construtivas ante
certas cuestións,  ao tempo que lle permitan actuar de modo responsable,  creativo,  eficaz e comprometido na
solución ás necesidades que lle poidan xurdir.

Xa que nas tarefas que desenvolvemos habitualmente están presentes, e cada vez máis, sistemas tecnolóxicos, máis
ou  menos  complexos,  faise  necesaria  unha  formación  básica  para  que  os  alumnos  actúen  como
consumidores/produtores de tecnoloxía de xeito responsábel, crítico e consciente das vantaxes e inconvenientes que
presenta o uso destes sistemas.

Queremos, ademáis, preparar e predispoñer aos alumnos para a formación continua, xa que o desenvolvemento da
tecnoloxía non se deterá unha vez que teñan finalizada a súa etapa educativa.

Pretendemos que a Área de Tecnoloxía facilite a adquisición duns hábitos intelectuais e dunhas destrezas técnicas
que lle permitan ao alumnado identificar situacións problemáticas da vida cotiá e formular, con espírito innovador e
creativo, vías posibles de solución e formas de avaliar as súas consecuencias futuras para a sociedade e o medio
ambiente.

Ademais  queremos aproveitar  cualidades propias da área:  a  interdisciplinariedade e a posibilidade de emular
procesos de resolución de problemas prácticos ligados ao seu contorno; para atraer aos alumnos con maiores
dificultades de aprendizaxe a novos métodos de aprendizaxe e a adaptación aos seus coñecementos anteriores e as
súas motivacións persoais para conseguir o seu éxito no proceso educativo e acadar as competencias necesarias.

A materia de Tecnoloxía e Enxeñería pretende reunir os saberes científicos e técnicos que, a partir dun enfoque
competencial, contribúan á consecución dos obxectivos da etapa de bacharelato e á adquisición das correspondentes
competencias clave. As competencias específicas oriéntanse a que o alumnado, mediante proxectos de deseño e
investigación, fabrique, automatice e mellore produtos e sistemas de calidade que dean resposta a problemas dados,
transferindo saberes doutras disciplinas cun enfoque ético e sostible. Todo isto faise achegando o alumnado, desde
un enfoque inclusivo e non sexista, ao ámbito formativo e laboral propio da actividade tecnolóxica e da enxeñería.

O fío condutor da materia vai ser a resolución de problemas interdisciplinarios ligados a situacións reais a través de
solucións tecnolóxicas, o que lle facilitará ao alumnado o coñecemento panorámico da contorna produtiva a partir da
realidade que supón a creación dun produto. Este coñecemento abre un amplo campo de posibilidades ao facilitar a
comprensión do proceso de deseño e desenvolvemento desde un punto de vista industrial, así como a aplicación das
novas filosofías maker ou DiY de prototipado a medida ou baixo demanda.

Por último resaltar que esta programación vai dirixida a un grupo de 20 alumnos de 1º de Bacharelato que elixiron a
materia de Tecnoloxía e Enxeñaría como materia optativa.
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2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Coordinar e desenvolver proxectos de
invest igac ión  cunha  act i tude  cr í t ica  e
emprendedora,  a  través  de  estratexias  e
técnicas eficientes de resolución de problemas
e  comunicando  os  resultados  de  xeito
adecuado,  para  crear  e  mellorar  produtos  e
sistemas de modo continuo.

1 3-4 1-3-5 11 3

OBX2 - Seleccionar materiais e elaborar estudos
de  impacto  aplicando  criterios  técnicos  e  de
sostibilidade para fabricar produtos de calidade
que  dean  resposta  a  problemas  e  a  tarefas
propostos  desde  un  enfoque  responsable  e
ético.

2-5 1-2 11-40 4 1

OBX3  -  Uti l izar  as  ferramentas  dixitais
adecuadas  analizando  as  súas  posibilidades,
configurándoas segundo as súas necesidades e
aplicando coñecementos interdisciplinares para
resolver tarefas e para realizar a presentación
dos resultados dun xeito óptimo.

3 1 1-4 1-2-3-5 50 3

OBX4  -  Xerar  coñecementos  e  mellorar
destrezas  técnicas  transferindo  e  aplicando
saberes  doutras  disciplinas  científicas  con
actitude  creativa  para  calcular  e  resolver
problemas ou dar resposta a necesidades dos
distintos ámbitos da enxeñería

1-2-3-4 2-5 50 3

OBX5  -  Deseñar,  crear  e  avaliar  sistemas
tecnolóxicos  aplicando  coñecementos  de
programac ión  in fo rmát i ca ,  regu lac ión
automática e control, así como as posibilidades
que ofrecen as  tecnoloxías  emerxentes,  para
estudar, controlar e automatizar tarefas.

1-2-3 2-3-5 11 3

OBX6  -  Analizar  e  comprender  sistemas
tecnolóxicos dos distintos ámbitos da enxeñería
estudando as súas características, o consumo e
a  eficiencia  enerxética  para  avaliar  o  uso
responsable e sostible que se fai da tecnoloxía.

2-5 1-2-4 20 4 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO MERCADO E AS SÚAS LEIS
BÁSICAS1 5

O mercado.
Leis e principios básicos.
Sistemas económicos.

3

XFASES DO PROCESO
PRODUCTIVO2 8

A empresa no sector produtivo e de
comercialización
Fases do proceso produtivo.
Prevención de riscos.

6
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XFASES DO PROCESO
PRODUCTIVO2 8

Repercusións medioambientais dos
sistemas produtivos.
Xestión de calidade.
Operacións posteriores  ao proceso
produtivo.

6

XA ENERXÍA E A SÚA
TRANSFORMACIÓN3 8

Sistemas de unidades.
Concepto de enerxía e as súas unidades.
Formas de manifestación da enerxía
Transformacións da enerxía.

6

XRECURSOS ENERXÉTICOS4 7

Sistemas de unidades.
Tipos de enerxía:
- renovables e non renovables.
- primarias e secundarias.
-  nuclear, hidráulica. solar. eólica biomasa,
xeotérmica, do mar.
Resíduos sólidos urbanos.

5

X
TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN
DE ENERXÍA. CONSUMO
ENERXÉTICO

5 7

Produción e transformación da enerxía ao
longo da historia
Transporte e distribución da enerxía
 Rede eléctrica
 Montaxe e experimentación en instalacións
de transformación de enerxías tradicionais
e alternativas.
 Custo enerxético na vivenda e nun centro
docente
 Eficiencia enerxética

5

MATERIAIS DE USO TÉCNICO E
AS SÚAS PROPIEDADES X6 6

Clasificación dos materiais e propiedades.
Esforzos físicos aos que poden someterse
os materiais
Introdución aos ensaios de materiais
Estrutura interna dos materiais
Modificación das propiedades dos metais
Criterios para a elección adecuada dos
materiais
Uso racional dos materiais
Residuos industriais

4

OS METAIS X7 6

Metais férricos e os seus produtos.
Procesos de obtención do aceiro e outros
produtos férricos
Coada do aceiro Tipos de aceiro
Fundicións
Impacto ambiental dos produtos férricos
Metais non férricos- Metais pesados, lixeiros
e ultralixeiros.
Impacto ambiental e presentacións
comerciais

4

PLÁSTICOS, FIBRAS TÉXTILES E
OUTROS MATERIAIS. X8 7

Plásticos, fibras téxtiles, madeira, vidro,
materiais cerámicos, aglomerantes...
Novos materiais.
Impacto medioambiental e seguridade.

5

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN E
TRANSFORMACIÓN DE
MOVEMENTO

X9 10
Introducción histórica sobre as máquinas.
Elementos mecánicos transmisores de
movemento.
Elementos mecánicos transformadores de

7
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN E
TRANSFORMACIÓN DE
MOVEMENTO

X9 10movemento. 7

ELEMENTOS DE UNIÓN E
AUXILIARES. MANTEMENTO DE
MÁQUINAS

X10 8

Elementos mecánicos de unión e auxiliares.
Características técnicas das máquinas.
Lubricación e mantemento.
Interpretación de planos de montaxe e
identificación de mecanismos.
Mecanismos para unha tarefa concreta.
Normas de seguirdade e uso dos elementos
mecánicos.

6

XELECTRICIDADE, TEORÍA DE
CIRCUITOS. INSTALACIÓNS11 10

Circuíto eléctrico, Simboloxía, esquemas
eléctricos e planos.
Magnitudes eléctricas. Instrumentos de
medida.
Resolución de problemas complexos.
Circuitos eléctricos domésticos,
Montaxe e experimentación de circuitos de
corriente continua.
Normas de seguridade en instalacións
eléctricas.
Accidentes producidos pola  electricidade.

7

XPROCESOS DE FABRICACIÓN12 9

Procesos de fabricación. Clasificación.
Fabricación por unión, conformado por
fusión, laminación, forxa.
Fabricación mediante corte. Aserrado,
Limado e escofinado..
Impresión 3D
Fabricación de piezas e control do proceso.
Normas de seguridade e impacto
medioambiental.

5

XAUTOMATIZACIÓN13 10

Linguaxes de programación
Autómatas programables.
Sistemas de control.
Robótica,
Transformación dixital.

7

XNEUMÁTICA E HIDRÁULICA14 6
Circuitos neumáticos e os seus elementos.
Montaxe e experimentación.
Circuítos hidráulicos.

5

XX
PROXECTO: FABRICACIÓN E
COMERCIALIZACIÓN DUNHA
PORTA DE GARAXE

X15 33

Mediante o método de proxectos:
Simulación do proceso que se segue dende
que se ten a idea ata que se fabrica e se
comercializa.

25
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3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O MERCADO E AS SÚAS LEIS BÁSICAS

Duración

5

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Participar no desenvolvemento, xestión e
coordinación de proxectos de creación e mellora
continua de produtos viables e socialmente
responsables identificando melloras e creando
prototipos mediante un proceso iterativo, con
actitude crítica, creativa e emprendedora.

Participa de forma básica no
desenvolvemento, xestión e coordinación
de proxectos de creación e mellora
continua de produtos viables e
socialmente responsables, e, con axuda,
identifica algunhas melloras.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Produtos: ciclo de vida. Estratexias de mellora continua. Planificación e desenvolvemento de deseño e
comercialización. Loxística, transporte e distribución. Metroloxía e normalización. Control de calidade.

2

Título da UDUD

FASES DO PROCESO PRODUCTIVO

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.2 - Participar no desenvolvemento, xestión e
coordinación de proxectos de creación e mellora
continua de produtos viables e socialmente
responsables identificando melloras e creando
prototipos mediante un proceso iterativo, con
actitude crítica, creativa e emprendedora.

Participar no desenvolvemento de
proxectos

CA1.3 - Colaborar en tarefas tecnolóxicas escoitando
o razoamento dos demais, achegando o equipo a
través do rol asignado e fomentando o benestar
grupal e as relacións saudables e inclusivas.

Colaborar en tarefas tecnolóxicas
escoitando o razoamento dos demais,
achegando o equipo a través do rol
asignado e fomentando o benestar grupal
e as relacións saudables e inclusivas.

CA1.4 - Elaborar documentación técnica con
precisión e rigor xerando diagramas funcionais e
utilizando medios manuais e aplicacións dixitais.

Elaborar documentación técnica

CA1.5 - Comunicar de maneira eficaz e organizada
as ideas e as solucións tecnolóxicas empregando o
soporte, a terminoloxía e o rigor apropiados.

Comunicar as ideas e as solucións
tecnolóxicas
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Seleccionar os materiais, tradicionais ou de
nova xeración, adecuados para a fabricación de
produtos de calidade baseándose nas súas
características técnicas e atendendo a criterios de
sostibilidade de maneira responsable e ética.

Seleccionar os materiais adecuados para
a fabricación de produtos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de xestión e desenvolvemento de proxectos: diagramas de Gantt, metodoloxías Agile. Técnicas de
investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de traballo en equipo.

- Produtos: ciclo de vida. Estratexias de mellora continua. Planificación e desenvolvemento de deseño e
comercialización. Loxística, transporte e distribución. Metroloxía e normalización. Control de calidade.

- Materiais técnicos e novos materiais. Clasificación e criterios de sostibilidade. Selección e aplicacións
características.

3

Título da UDUD

A ENERXÍA E A SÚA TRANSFORMACIÓN

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA6.1 - Avaliar os distintos sistemas de xeración de
enerxía eléctrica e mercados enerxéticos estudando
as súas características.

Coñecer os diferentes sistemas de
xeración de enerxía eléctrica

CA6.2 - Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica valorando a eficiencia
dos diferentes sistemas.

Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sistemas de xeración de enerxía eléctrica e mercados enerxéticos. Cálculo de magnitudes. Consumo enerxético
sostible, técnicas e criterios de aforro. Subministracións domésticas sostibles.

4

Título da UDUD

RECURSOS ENERXÉTICOS

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA6.1 - Avaliar os distintos sistemas de xeración de
enerxía eléctrica e mercados enerxéticos estudando
as súas características.

Coñecer os diferentes sistemas de
xeración de enerxía eléctrica

CA6.2 - Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica valorando a eficiencia
dos diferentes sistemas.

Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sistemas de xeración de enerxía eléctrica e mercados enerxéticos. Cálculo de magnitudes. Consumo enerxético
sostible, técnicas e criterios de aforro. Subministracións domésticas sostibles.

5

Título da UDUD

TRANSPORTE E DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA. CONSUMO ENERXÉTICO

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA6.1 - Avaliar os distintos sistemas de xeración de
enerxía eléctrica e mercados enerxéticos estudando
as súas características.

Coñecer os diferentes sistemas de
xeración de enerxía eléctrica

CA6.2 - Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica valorando a eficiencia
dos diferentes sistemas.

Calcular as magnitudes relacionadas coa
xeración de enerxía eléctrica

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sistemas de xeración de enerxía eléctrica e mercados enerxéticos. Cálculo de magnitudes. Consumo enerxético
sostible, técnicas e criterios de aforro. Subministracións domésticas sostibles.

- Instalacións en vivendas: eléctricas, de auga e climatización, de comunicación e domóticas desde o punto de vista
da súa eficiencia enerxética e sostibilidade. Enerxías renovables aplicadas á vivenda.

6

Título da UDUD

MATERIAIS DE USO TÉCNICO E AS SÚAS PROPIEDADES

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Seleccionar os materiais, tradicionais ou de
nova xeración, adecuados para a fabricación de
produtos de calidade baseándose nas súas
características técnicas e atendendo a criterios de
sostibilidade de maneira responsable e ética.

Seleccionar os materiais adecuados para
a fabricación de produtos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Materiais técnicos e novos materiais. Clasificación e criterios de sostibilidade. Selección e aplicacións
características.

7

Título da UDUD

OS METAIS

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Seleccionar os materiais, tradicionais ou de
nova xeración, adecuados para a fabricación de
produtos de calidade baseándose nas súas
características técnicas e atendendo a criterios de
sostibilidade de maneira responsable e ética.

Seleccionar os materiais adecuados para
a fabricación de produtos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Materiais técnicos e novos materiais. Clasificación e criterios de sostibilidade. Selección e aplicacións
características.

- Normas de seguridade e hixiene no traballo.

8

Título da UDUD

PLÁSTICOS, FIBRAS TÉXTILES E OUTROS MATERIAIS.

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA2.1 - Seleccionar os materiais, tradicionais ou de
nova xeración, adecuados para a fabricación de
produtos de calidade baseándose nas súas
características técnicas e atendendo a criterios de
sostibilidade de maneira responsable e ética.

Seleccionar os materiais adecuados para
a fabricación de produtos

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Materiais técnicos e novos materiais. Clasificación e criterios de sostibilidade. Selección e aplicacións
características.

- Normas de seguridade e hixiene no traballo.

9

Título da UDUD

ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN E TRANSFORMACIÓN DE MOVEMENTO

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.1 - Resolver problemas asociados a sistemas e
instalacións mecánicas aplicando fundamentos de
mecanismos transmisión e transformación de
movementos, soporte e unión ao desenvolvemento
de montaxes ou simulacións.

Resolver problemas asociados a sistemas
e instalacións mecánicas

TI 30
CA3.3 - Deseñar sistemas mecánicos e/ou
pneumáticos que resolvan un problema determinado
e poñelo en funcionamento de forma física ou
simulada.

Deseñar sistemas mecánicos que
resolvan un problema determinado

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Mecanismos de transmisión e transformación de movementos. Soportes e unión de elementos mecánicos. Deseño,
cálculo, montaxe e experimentación física ou simulada.

10

Título da UDUD

ELEMENTOS DE UNIÓN E AUXILIARES. MANTEMENTO DE MÁQUINAS

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.1 - Resolver problemas asociados a sistemas e
instalacións mecánicas aplicando fundamentos de
mecanismos transmisión e transformación de
movementos, soporte e unión ao desenvolvemento
de montaxes ou simulacións.

Resolver problemas asociados a sistemas
e instalacións mecánicas

TI 30
CA3.3 - Deseñar sistemas mecánicos e/ou
pneumáticos que resolvan un problema determinado
e poñelo en funcionamento de forma física ou
simulada.

Deseñar sistemas mecánicos que
resolvan un problema determinado

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Mecanismos de transmisión e transformación de movementos. Soportes e unión de elementos mecánicos. Deseño,
cálculo, montaxe e experimentación física ou simulada.

11

Título da UDUD

ELECTRICIDADE, TEORÍA DE CIRCUITOS. INSTALACIÓNS

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 75

CA4.1 - Resolver problemas de circuítos eléctricos e
electrónicos aplicando fundamentos de corrente
continua ao desenvolvemento de montaxes ou
simulacións.

Resolver problemas de circuítos eléctricos
e electrónicos

CA4.2 - Resolver problemas asociados a máquinas
eléctricas de corrente continua aplicando
fundamentos de electricidade.

Resolver problemas asociados a motores
de corrente continua

CA4.3 - Interpretar e representar circuítos eléctricos
e electrónicos utilizando a simboloxía normalizada

Interpretar e representar circuítos
eléctricos e electrónicos utilizando a
simboloxía normalizada

TI 25

CA4.4 - Montar e experimentar circuítos de forma
física ou simulada analizando e describindo o seu
funcionamento.

Montar e experimentar circuítos de forma
física ou simulada

CA6.3 - Analizar as diferentes instalacións dunha
vivenda desde o punto de vista da súa eficiencia
enerxética buscando aquelas opcións máis
comprometidas coa sostibilidade e fomentando un
uso responsable destas.

Analizar as diferentes instalacións dunha
vivenda

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Circuítos eléctricos de corrente continua.

- Circuítos electrónicos básicos.
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Contidos

- Interpretación e representación esquematizada de circuítos. Cálculo, montaxe e experimentación física ou
simulada. Aplicación a proxectos.

- Máquinas eléctricas de corrente continua: motores e xeradores, partes, funcionamento e conexións.

- Instalacións en vivendas: eléctricas, de auga e climatización, de comunicación e domóticas desde o punto de vista
da súa eficiencia enerxética e sostibilidade. Enerxías renovables aplicadas á vivenda.

12

Título da UDUD

PROCESOS DE FABRICACIÓN

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 10

CA3.1 - Resolver problemas asociados a sistemas e
instalacións mecánicas aplicando fundamentos de
mecanismos transmisión e transformación de
movementos, soporte e unión ao desenvolvemento
de montaxes ou simulacións.

Resolver problemas asociados a sistemas
e instalacións mecánicas

TI 90

CA1.7 - Resolver tarefas propostas e funcións
asignadas de maneira óptima mediante o uso e a
configuración de diferentes ferramentas dixitais de
maneira óptima e autónoma.

Resolver tarefas propostas e funcións
asignadas

CA1.8 - Realizar a presentación de proxectos
empregando ferramentas dixitais adecuadas.

Realizar a presentación de proxectos

CA2.3 - Fabricar modelos ou prototipos empregando
as técnicas de fabricación máis adecuadas e
aplicando os criterios técnicos e de sostibilidade
necesarios.

Fabricar modelos ou prototipos
empregando as técnicas de fabricación
máis adecuadas

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Produtos: ciclo de vida. Estratexias de mellora continua. Planificación e desenvolvemento de deseño e
comercialización. Loxística, transporte e distribución. Metroloxía e normalización. Control de calidade.

- Expresión gráfica. Aplicacións CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionais, esquemas e esbozos.

- Técnicas de fabricación: modelaxe rápida e baixo demanda.

- Fabricación dixital aplicada a proxectos: impresión 3D e corte.

- Mecanismos de transmisión e transformación de movementos. Soportes e unión de elementos mecánicos. Deseño,
cálculo, montaxe e experimentación física ou simulada.

13

Título da UDUD

AUTOMATIZACIÓN

Duración

10
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA5.1 - Coñecer e comprender conceptos básicos de
programación textual mostrando o progreso paso a
paso da execución dun programa a partir dun estado
inicial e predicindo o seu estado final tras a
execución.

Coñecer e comprender conceptos básicos
de programación textual mostrando o
progreso paso a paso da execución dun
programa a partir dun estado inicial

CA5.2 - Controlar o funcionamento de sistemas
tecnolóxicos e robóticos utilizando linguaxes de
programación informática.

Controlar o funcionamento de sistemas
tecnolóxicos e robóticos utilizando
linguaxes de programación informática.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Fundamentos da programación textual. Características, elementos e linguaxes.

- Proceso de desenvolvemento: edición, compilación ou interpretación, execución, probas e depuración.

- Sistemas de control: conceptos, elementos e modelización de sistemas sinxelos.

- Automatización programada de procesos. Deseño, programación, construción e simulación e/ou montaxe.

- Creación de programas aplicados á automatización de procesos utilizando linguaxes de programación textual.
Modularización.

- Robótica: modelización de movementos e accións mecánicas.

- Protocolos de comunicación de redes de dispositivos.

- Control de dispositivos mediante tecnoloxías de comunicación con e sen fíos.

- Sistemas de supervisión ( SCADA). Telemetría e monitorización.

- Aplicación da Internet das cousas (IoT) a proxectos e sistemas de control.

14

Título da UDUD

NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Duración

6

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.2 - Interpretar e solucionar esquemas de
sistemas pneumáticos a través de montaxes e
simulacións, o que comprende o funcionamento de
cada un dos seus elementos e do sistema na súa
totalidade.

 Interpretar e solucionar esquemas de
sistemas pneumáticos a través de
montaxes e simulacións
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30
CA3.3 - Deseñar sistemas mecánicos e/ou
pneumáticos que resolvan un problema determinado
e poñelo en funcionamento de forma física ou
simulada.

Deseñar sistemas pneumáticos que
resolvan un problema determinado

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Sistemas pneumáticos: elementos, simboloxía e circuítos básicos. Montaxe e/ou simulación para a resolución de
problemas.

15

Título da UDUD

PROXECTO: FABRICACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DUNHA PORTA DE GARAXE

Duración

33

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Investigar e deseñar proxectos que mostren
de forma gráfica a creación e a mellora dun produto
seleccionando, referenciando e interpretando
información relacionada.

Investigar a creación e mellora dun
produto

CA1.2 - Participar no desenvolvemento, xestión e
coordinación de proxectos de creación e mellora
continua de produtos viables e socialmente
responsables identificando melloras e creando
prototipos mediante un proceso iterativo, con
actitude crítica, creativa e emprendedora.

Participar no desenvolvemento de
proxectos

CA1.3 - Colaborar en tarefas tecnolóxicas escoitando
o razoamento dos demais, achegando o equipo a
través do rol asignado e fomentando o benestar
grupal e as relacións saudables e inclusivas.

Colaborar en tarefas tecnolóxicas
escoitando o razoamento dos demais,
achegando o equipo a través do rol
asignado e fomentando o benestar grupal
e as relacións saudables e inclusivas.

CA1.4 - Elaborar documentación técnica con
precisión e rigor xerando diagramas funcionais e
utilizando medios manuais e aplicacións dixitais.

Elaborar documentación técnica

CA1.5 - Comunicar de maneira eficaz e organizada
as ideas e as solucións tecnolóxicas empregando o
soporte, a terminoloxía e o rigor apropiados.

Comunicar as ideas e as solucións
tecnolóxicas

CA1.6 - Determinar o ciclo de vida dun produto
planificando e aplicando medidas de control de
calidade nas súas distintas etapas, desde o deseño á
comercialización, tendo en consideración estratexias
de mellora continua.

Coñecer o ciclo de vida dun produto

CA1.7 - Resolver tarefas propostas e funcións
asignadas de maneira óptima mediante o uso e a
configuración de diferentes ferramentas dixitais de
maneira óptima e autónoma.

Resolver tarefas propostas e funcións
asignadas

CA1.8 - Realizar a presentación de proxectos
empregando ferramentas dixitais adecuadas.

Realizar a presentación de proxectos
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.1 - Seleccionar os materiais, tradicionais ou de
nova xeración, adecuados para a fabricación de
produtos de calidade baseándose nas súas
características técnicas e atendendo a criterios de
sostibilidade de maneira responsable e ética.

Seleccionar os materiais adecuados para
a fabricación de produtos

CA2.2 - Deseñar modelos empregando as
ferramentas de deseño máis axeitadas e aplicando
os criterios técnicos necesarios.

Deseñar modelos empregando as
ferramentas de deseño máis axeitadas

CA2.3 - Fabricar modelos ou prototipos empregando
as técnicas de fabricación máis adecuadas e
aplicando os criterios técnicos e de sostibilidade
necesarios.

Fabricar modelos ou prototipos
empregando as técnicas de fabricación
máis adecuadas

CA3.1 - Resolver problemas asociados a sistemas e
instalacións mecánicas aplicando fundamentos de
mecanismos transmisión e transformación de
movementos, soporte e unión ao desenvolvemento
de montaxes ou simulacións.

Resolver problemas asociados a sistemas
e instalacións mecánicas

CA3.2 - Interpretar e solucionar esquemas de
sistemas pneumáticos a través de montaxes e
simulacións, o que comprende o funcionamento de
cada un dos seus elementos e do sistema na súa
totalidade.

 Interpretar e solucionar esquemas de
sistemas pneumáticos a través de
montaxes e simulacións

CA3.3 - Deseñar sistemas mecánicos e/ou
pneumáticos que resolvan un problema determinado
e poñelo en funcionamento de forma física ou
simulada.

Deseñar sistemas mecánicos e/ou
pneumáticos que resolvan un problema
determinado e poñelo en funcionamento

CA4.4 - Montar e experimentar circuítos de forma
física ou simulada analizando e describindo o seu
funcionamento.

Montar e experimentar circuítos de forma
física ou simulada

CA5.1 - Coñecer e comprender conceptos básicos de
programación textual mostrando o progreso paso a
paso da execución dun programa a partir dun estado
inicial e predicindo o seu estado final tras a
execución.

Coñecer e comprender conceptos básicos
de programación textual mostrando o
progreso paso a paso da execución dun
programa a partir dun estado inicial

CA5.2 - Controlar o funcionamento de sistemas
tecnolóxicos e robóticos utilizando linguaxes de
programación informática.

Controlar o funcionamento de sistemas
tecnolóxicos e robóticos utilizando
linguaxes de programación informática.

CA5.3 - Aplicar ao funcionamento de sistemas e
robots as posibilidades que ofrecen a telemetría e a
Internet das cousas.

Aplicar Internet das cousas a sistemas
sinxelos

CA5.4 - Automatizar, programar e avaliar
movementos de robots, mediante a súa
modelización, aplicando algoritmos sinxelos e o uso
de ferramentas informáticas.

Automatizar, programar e avaliar robots

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias de xestión e desenvolvemento de proxectos: diagramas de Gantt, metodoloxías Agile. Técnicas de
investigación e ideación: Design Thinking. Técnicas de traballo en equipo.

- Produtos: ciclo de vida. Estratexias de mellora continua. Planificación e desenvolvemento de deseño e
comercialización. Loxística, transporte e distribución. Metroloxía e normalización. Control de calidade.
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Contidos

- Emprendemento, resiliencia, perseveranza e creatividade para abordar problemas desde unha perspectiva
interdisciplinaria.

- Autoconfianza e iniciativa. Identificación e xestión de emocións. O erro e a reavaliación como parte do proceso de
aprendizaxe.

- Materiais técnicos e novos materiais. Clasificación e criterios de sostibilidade. Selección e aplicacións
características.

- Expresión gráfica. Aplicacións CAD-CAE-CAM. Diagramas funcionais, esquemas e esbozos.

- Técnicas de fabricación: modelaxe rápida e baixo demanda.

- Fabricación dixital aplicada a proxectos: impresión 3D e corte.

- Normas de seguridade e hixiene no traballo.

- Mecanismos de transmisión e transformación de movementos. Soportes e unión de elementos mecánicos. Deseño,
cálculo, montaxe e experimentación física ou simulada.

- Aplicación práctica en proxectos.

- Interpretación e representación esquematizada de circuítos. Cálculo, montaxe e experimentación física ou
simulada. Aplicación a proxectos.

- Proceso de desenvolvemento: edición, compilación ou interpretación, execución, probas e depuración.

- Sistemas de control: conceptos, elementos e modelización de sistemas sinxelos.

- Automatización programada de procesos. Deseño, programación, construción e simulación e/ou montaxe.

- Creación de programas aplicados á automatización de procesos utilizando linguaxes de programación textual.
Modularización.

- Robótica: modelización de movementos e accións mecánicas.

- Control de dispositivos mediante tecnoloxías de comunicación con e sen fíos.

- Aplicación da Internet das cousas (IoT) a proxectos e sistemas de control.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Para levar a cabo esta programación necesítase estar traballando continuamente nun taller con dispoñibilidade de
ordenadores, maquinaria de fabricación e material de electrónica, pneumática e control e robótica.

As unidades didácticas están enfocadas non só ao coñecemento dos diferentes sistemas tecnolóxicos, abordando os
coñecementos científicos e técnicos e cálculos, senón tamén á preparación para a realización dun proxecto de
atomatización, control e robótica a final de curso no que se apliquen e se amplíen os coñecementos adquiridos e de
xeito que se aborde todo o proceso tecnolóxico, desde o deseño, pasando pola fabricación, montaxe de circuítos,
programación, avaliación, redeseño rematando na documentación e publicación, polo que debe afrontarse cunha
metodoloxía práctica e cun enfoque competencial do currículo que potencie a aprendizaxe significativa do alumnado.

Utilizaranse distintos métodos que teñan en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe e a diversidade do alumnado,
que favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e que

promovan o traballo en equipo.
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4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula-Taller de Tecnoloxía

Recursos da aula virtual da materia.

Libro de texto

Materiais e recursos de creación propia e recursos educativos abertos.

Ordenadores con conexión a internet. Un ordenador por alumna/o.

Software de uso xeral e de uso específico (simuladores, contornas de programación...). En todo caso e salvo que non
sexa posible, utilizarase software libre.

Materiais para a fabricación, tratando de potenciar a reutilización.

Ferramentas manuais e eléctricas propias do taller de tecnoloxía.

Dispositivo de fabricación dixital: impresora 3D.

Compoñentes eléctricos e electrónicos e elementos mecánicos e estruturais.

Equipos para control e robótica: Placas controladoras, sensores, actuadores, fontes de alimentación, etc.

Para traballar esta unidade didáctica na aula, usaremos varios recursos como: a aula virtual da materia, páxinas web
que conteñan información relacionado co mercado, as súas leis básicas e os sistemas económicos principais e o libro
de texto como material de apoio.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Farase as primeiras semanas unha proba de competencia nos contidos de Tecnoloxía (2º, 3ºESO e 4º ESO) para
coñecer o nivel do que parte o alumnado.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

3

UD 2

6

UD 3

6

UD 4

5

UD 5

5

UD 6

4

UD 7

4

UD 8

5

UD 9

7

UD 10

6

Proba
escrita 0 0 100 100 100 0 0 0 70 70

Táboa de
indicadores 100 100 0 0 0 100 100 100 30 30

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

7

UD 12

5

UD 13

7

UD 14

5

UD 15

25

Total

100

Proba
escrita 75 10 0 70 0 34

Táboa de
indicadores 25 90 100 30 100 66

Como resultado da aplicación dos instrumentos de avaliación expresaremos ao remate de cada avaliación e do curso
unha nota numérica (de 1 a 10) que recolla o grao de adquisición dos obxectivos e logro das competencias básicas.
Neste proceso aplicaranse as seguintes normas:

-> A non realización dalgunha das probas sen causa xustificada adecuadamente suporá unha cualificación de
suspenso na avaliación correspondente.

-> Toda proba de avaliación suspenderase (cunha cualificación de 0 puntos), se hai constancia de que o/a alumno/a
copiou, permitiu que outros/as copiasen o seu traballo ou participou en calquera actividade ou estratexia para
mellorar os resultados mediante procedementos deshonestos. O profesor/a tamén se reserva o dereito de rexeitar
unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ao seu criterio a repetición da proba ou a
realización dunha proba oral.

->  A  cualificación  de  cada  avaliación  trimestral  dependerá  das  obtidas  nas  diversas  observacións,  aspectos
procedimentais e probas realizadas. A ponderación que se lle aplicará a estas observacións será a seguinte:

- Exames, traballos prácticos realizados e exposicións: 90%: Realizaranse probas escritas ou no ordenador que poden
incluír unha ou varias unidades didácticas. Ao remate de cada avaliación realizarase a media das cualificacións das
unidades didácticas desenvolvidas na avaliación tomando como base aos pesos outorgados a cada unidade didáctica
no apartado 3.1 desta programación e que será ponderada co 90%.

- Realización das tarefas propostas, interese, comportamento, puntualidade, respecto ás normas da aula e taller, ¿):
10%:

CONCRECIÓN DO 10% DA NOTA (NON INCLUÍDO EN EXAMES OU PROBAS)

1. PUNTUALIDADE 1%: Este 1% acádase si  o/a alumno/a non chega tarde a aula máis de 2 sesións lectivas na
avaliación sen xustificar.

Noutro caso o porcentaxe acadado será do 0% neste apartado-

2. REALIZACIÓN DAS TAREFAS PROPOSTAS 5%:

- 5% Si realiza todas as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas

- 4% Si non realiza as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas nunha ocasión na
avaliación

- 3% Si non realiza as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas en dúas ocasións na
avaliación.

- 2% Si non realiza as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas en tres ocasións na
avaliación.

- 1% Si non realiza as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas en catro ocasións na
avaliación.

Criterios de cualificación:
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- 0% Si non realiza as tarefas propostas na data establecida e de acordo coas indicacións dadas en máis de catro
ocasións

3. INTERESE 2%:

- 2% si intervén frecuentemente e ofrece aportes que enriquecen o tema da clase.

- 1% si está atento ás explicacións pero intervén pouco e sempre á solicitude do/a profesor/a.

- 0% si case nunca participa, non está atento e non mostra interese polos contidos tratados

4. COMPORTAMENTO E RESPECTO ÁS NORMAS DA AULA 2%:

- 2% Sempre é colaborador/a e o seu comportamento favorece o clima da clase.

- 1% Si mostra unha actitude pasiva e indiferente en clase.

- 0% Si o seu comportamento interfire no bo clima da clase.

-> A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das notas obtidas, tendo en conta os
pesos (en porcentaxe) que se indicaron anteriormente.

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética das cualificacións de cada avaliación. Para poder
facer a media aritmética das cualificacións de cada avaliación, o alumno ten que obter unha cualificación mínima de
3 en cada avaliación. En caso contrario, non se procederá ao cálculo de dita media, polo que a cualificación será
negativa e o alumno terá que recuperar as avaliacións suspensas.

Nos últimos días do curso, realizarase unha proba final na que os alumnos terán oportunidade de recuperar as
avaliacións que non superaron ao longo do mesmo.

Criterios de recuperación:

Ao longo do curso, o profesorado concretará aqueles traballos e tarefas que o alumnado poderá entregar de novo
dentro dun prazo establecido para recuperalos.

De cada proba escrita obxectiva realizarase unha segunda de recuperación. A realización da proba de recuperación
será obrigatoria para o alumnado que obteña unha cualificación inferior ao 50% do máximo na primeira proba, o resto
do alumnado poderá realizala de xeito voluntario. A cualificación final de cada proba corresponderá á maior das
obtidas en cada unha das oportunidades.

A recuperación realizarase por cada unidade didáctica ao comezo da seguinte avaliaciación. A nota final calcularase
tendo en conta as novas cualificacións obtidas e seguindo o procedemento establecido.

O alumnado que non acade unha cualificación final de 5 ou máis na avaliación ordinaria do curso, terá que realizar
unha proba de recuperación extraordinaria, que en todo caso tratará sobre todas as unidades didácticas do curso,
sendo necesario acadar unha cualificación mínima de 5 para aprobar a materia.

Nas sesións de clase que teñan lugar no período comprendido entre a avaliación ordinaria e a extraordinaria, o
alumnado que teña que realizar a proba extraordinaria realizará tarefas para preparar dita proba. Neste período, o
alumnado que teña superada a materia na avaliación ordinaria, realizará tarefas de reforzo e ampliación.

01/12/2022 19:20:15 Páxina 25de20



5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

No curso 2022/23 non temos a ningún alumno/a nesta situación.

No suposto que chegase un alumno nesta situación, deberá realizar as seguintes actividades:

- Realización e entrega periódica de actividades relativas ás unidades didácticas do curso.

- Faranse tres probas escritas parciais, unha por avaliación en datas por definir. As datas definitivas serán publicadas
coa suficiente antelación.

- Distribúese a materia do curso en tres partes, unha para cada proba parcial.

Todas as probas serán cualificadas sobre un baremo de dez puntos.

Para o cálculo da cualificación da materia pendente, terase a seguinte consideración:

- Media aritmética das probas escritas parciais 80% da cualificación.

- Actividades realizadas ao longo do curso 20% da cualificación.

Considerarase que ten superada a materia cando a cualificación da materia sexa igual ou superior a 5.

No caso de que o alumno ou alumna non supere a materia deste xeito poderá realizar unha proba escrita final en
data por definir. Esta proba abranguerá os contidos de toda a materia. En tal caso, darase por superada a materia
nesta proba cando a cualificación sexa igual ou superior a 5.

A recuperación será coordinada pola xefatura de departamento e a levará a cabo a persoa que estea impartindo esta
materia en 1º de Bacharelato.

5.4. Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias

No curso 2022/23 non é posible que ocorra este caso, xa non se oferta esta materia en 2º de Bacharelato.

6. Medidas de atención á diversidade

Entre outras, contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade:

- Aplicación dos protocolos educativos específicos (TEA, TDAH, etc.) ao alumnado que o requira.

- Adecuación da organización e xestión da aula ás características do alumnado

- Adaptación dos tempos, instrumentos ou procedementos de Avaliación

- Reforzo educativo e apoio con profesorado do departamento

- Programas de enriquecimento curricular (a.a.c.c.)
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7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral X

ET.3 - Comunicación
audiovisual

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.9 - Creatividade X X X

ET.10 - Educación para a
saúde X X X

ET.11 - Formación estética X X X

ET.12 - Sostibilidade e o
consumo responsable X X X X X X X X

ET.13 - Respecto e
cooperación entre iguais X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13 UD 14 UD 15

ET.1 - Comprensión de
lectura X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores X
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UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13 UD 14 UD 15

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X X

ET.9 - Creatividade X X

ET.10 - Educación para a
saúde X

ET.11 - Formación estética X

ET.12 - Sostibilidade e o
consumo responsable X

ET.13 - Respecto e
cooperación entre iguais X X X X X X X

Observacións:
Comprensión de lectura: tarefas de clase e proxectos, nas que o alumnado terá que comprender os distintos
enunciados e procurar información para investigar e resolver os problemas propostos.

Expresión oral e escrita: resolución das tarefas de clase e coa elaboración de documentación técnica. Farase
maior fincapé no uso do vocabulario e a linguaxe técnica.

Comunicación audiovisual: presentación de resultados de prácticas e proxectos mediante creacións audiovisuais.

Competencia dixital: intrínseca aos contidos propios da materia.

Emprendemento social e empresarial: desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.

Espírito crítico e científico: procura de información e a investigación nas tarefas e proxectos tecnolóxicos.

Educación emocional e en valores: contidos sobre seguridade na rede e benestar dixital. O desenvolvemento de
proxectos tecnolóxicos fomentará o traballo en equipo.

A igualdade de xénero no ámbito científico e tecnolóxico é unha necesidade na sociedade actual, que tratará de
cubrirse mediante un axeitado reparto de roles no traballo  colaborativo en grupos á hora de desenvolver
proxectos.

Creatividade: Desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.

Educación para a saúde: importancia do respecto polas normas de seguridade e hixiene no taller. Contidos
relacionados co benestar dixital, tan importante para conservar a saúde emocional na actualidade.

Formación estética: procesos de deseño e acabado nos proxectos tecnolóxicos.

Educación para a sostibilidade e o consumo responsable: contidos sobre tecnoloxía sostible, respecto pola
propiedade intelectual  na elaboración de contidos e aplicación de criterios de sostibilidade nos proxectos
tecnolóxicos, sobre todo na elección de materiais e fontes de enerxía.

Respecto mutuo: contidos relacionados coa etiqueta dixital. Este respecto e a cooperación entre iguais serán
fundamentais no traballo en equipo no desenvolvemento de proxectos tecnolóxicos.
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Saídas didácticas relacionadas coa materia.Saídas didácticas relacionadas coa materia.

Observacións:
Non está prevista a realización de saídas didácticas relacionadas coa materia.

De xurdir algunha durante o curso, realizarase tendo en conta os seguintes requisitos:

1.  Calquera actividade complementaria  proposta deberá axudar  a  reforzar  os  contidos desenvolvidos nas
distintas unidades didácticas do curso.

2. Asemade, cada actividade contará coa aprobación e apoio do Equipo Directivo do centro.

3. Para cada actividade complementaria indicaranse as seguintes características:

- Obxectivos
- Profesorado responsable.
- Alumnado participante.
- Datas e lugar de celebración.
- Repercusións económicas.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Realizouse unha avaliación inicial para coñecer o punto de partida do alumnado.

A selección e temporalización de contidos foi axeitada.

Facilitáronse ao alumnado estratexias de aprendizaxe: lectura comprensiva,  búsqueda de información crítica,
redacción de documentación técnica....

O ambiente da clase foi axeitado e produtivo.

Acadouse a participación activa de todo o alumnado.

As actividades propostas foron variadas e axeitadas para favorecer o desenvolvemento dos contidos.

Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado na aula.

Os recursos e materiais utilizados foron axeitados.

As medidas de atención á diversidade foron axeitadas para atender ás necesidades de todo o alumnado.

As actividades complementarias cumpliron os obxectivos cos que foron propostas.

Os criterios  de avaliación e calificación foron claros e rigurosos e permitiron un seguemento do progreso do
alumnado.
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Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.

Facilitouse ao alumnado e as familias o coñecemento dos criterios de avaliación e calificación de cada unidade
didáctica, ao comezo da mesma.

Proporcionouse ao alumnado información sobre o seu progreso e calificacións.

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

Proporcionáronse actividades e procedementos para que o alumnado fose recuperando as partes non superadas da
materia.

Existiu coordinación entre os distintos profesores/as.

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

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

Farase un seguimento da relación de elementos de avaliación do proceso de ensino e a práctica docente que se
indican.

Nas reunións de departamento,  utilizaranse táboas de cotexo baseadas nos indicadores de logro para obter a
información.

A retroalimentación co alumnado farase a través de cuestionarios na aula virtual do centro.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

O seguimento da programación realizarase periodicamente nas distintas reunións de departamento, e a través do
apartado de "Seguimento" da aplicación Proens.

Para cada UD comprobaranse as datas de inicio e final, a correspondencia entre sesións previstas e realizadas e o
grado de cumprimento do programado para a unidade.

No caso de detectar problemas realizaranse as propostas de mellora e correccións necesarias.

Ao remate do curso realizarase unha avaliación da programación mediante unha táboa de cotexo, baseada nos
indicadores de logro do apartado 8.1 desta programación.

Na última semana do curso realizarase entre o alumnado unha avaliación da actividade docente, baseada nos
indicadores de logro do apartado 8.1 desta programación.

9. Outros apartados
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