
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMLOE

Concello

Santiago de CompostelaIES Eduardo Pondal

Centro educativo

Código Centro Ano académico

2022/202315015861

Curso

1º ESOProxecto competencial

Área/materia/ámbito

Ensinanza Nome da área/materia/ámbito Sesións
anuais

35Educación secundaria
obrigatoria

Sesións
semanais

1

30/11/2022 17:07:55 Páxina 15de1



 Contido
1. Introdución                                                                                                              3

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias                                                        3

3.1. Relación de unidades didácticas                                                                                        4

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas                                                                         4

4.1. Concrecións metodolóxicas                                                                                              9

4.2. Materiais e recursos didácticos                                                                                        10

5.1. Procedemento para a avaliación inicial                                                                                 11

5.2. Criterios de cualificación e recuperación                                                                              11

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes                                           12

6. Medidas de atención á diversidade                                                                                        12

7.1. Concreción dos elementos transversais                                                                                  13

7.2. Actividades complementarias                                                                                            14

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de logro                       14

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora                                                          15

9. Outros apartados                                                                                                         15

Páxina

30/11/2022 17:07:55 Páxina 15de2



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.

É  necesario  indicar  que  o  traballo  por  proxectos  está  presente  en  todas  as  actividades  humanas:  científica,
económica,  deportiva,  social,  etcétera,  isto  é  así  xa  que  en  tódolos  ámbitos  existen  problemas  a  resolver  e
necesidades que satisfacer, e lembremos, que podemos definir un proxecto, simplemente, como unha planificación ,
que consiste nun conxunto de actividades a realizar articuladas entre si, coa fin de realizar determinados obxetos ou
servizos capaces de satisfacer necesidades ou dar solución a problemas. Dado que hoxe en día, a interrelación das
diferentes materias, contidos ou areas presentes na vida do ser humano é un feito, faise necesaria unha formación
básica para que os alumnos pensen, reflexionen e actúen coa transversalidade que o mundo require, coa fin de
entendelo e poder adaptarse a todo tipo de situacións ou problemas.

Queremos, ademais, preparar e predispoñer aos alumnos para a formación continua, xa que o desenvolvemento do
traballo por proxetos 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 inter-disciplinariedade 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.

REFERENCIA NORMATIVA

- Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, por la que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

- Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.

No curso 2022/2023 o Departamento de Tecnoloxía está composto polos seguintes membros:

Fátima Piñeiro Mejuto

Miguel Fiallega Tojal

Rudesindo Gil Fernández (Xefe de departamento)

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Deseñar  un  plan  de  traballo  para  a
realización  dun proxecto  ou  a  resolución  dun
problema a través da definición de obxectivos e
das accións para acadalos,  tendo en conta as
necesidades da contorna.

1 1 1-5 3 1-2-3
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Desenvolver  o  proxecto  segundo  a
p l a n i f i c a c i ó n  p r e v i s t a  m o b i l i z a n d o
conxuntamente as competencias transversais
que se requiran.

1-3 5 3 1-3 2 3

OBX3 -  Presentar  os  resultados  asociados  ao
proxecto competencial  empregando dun xeito
respectuoso  estratexias  e  ferramentas  de
comunicación adecuadas cunha linguaxe verbal
e  corporal  positiva,  control  das  emocións
negativas e, de ser o caso, co uso de recursos
informáticos e audiovisuais.

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

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XProxecto 1: Conferencia1 7
O alumnado deberá ofrecer ao resto da
aula unha pequena conferencia sobre un
tema do seu interese.

20

XProxecto 2: Anuncio publicitario2 7Creación dun anuncio publicitario dun
producto de interese do alumnado. 20

Proxecto 3: Xogo de mesa X3 11Elaboración dun xogo de mesa ambientado
no centro. 30

XProxecto 4: Autómata4 10
Construcción dun autómata utilizando
materiais dispoñibles no centro (Arduino,
RaspBerry).

30

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Proxecto 1: Conferencia

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Elixe e xustifica un tema adecuadamente,
con argumentos sólidos e apropiados, o
porque da súa eleción.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Identifica os recurso imprescindibles para
a realización da conferencia.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Elabora un guión que lle sirva como guía
durante a conferencia.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue unha secuencia lóxica de
actuacións para a execución da
conferencia.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prevé posibles incidencias que poidan
xurdir durante a execución da
conferencia.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Realiza o material necesario auxiliar para
a conferencia.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Da a conferencia cun nivel de desempeño
suficiente.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Prepara o guión a empregar durante a
conferencia.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Informa ao profesor das incidencias
xurdidas durante a preparación e
elaboración da conferencia.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Reflexiona acerca do seu facer durante a
conferencia.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Realiza a conferencia.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Utiliza unha linguaxe verbal e un ton
axeitado para unha conferencia.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Emprega unha linguaxe corporal
apropiada para unha conferencia.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Capta a atención dos ouvintes presentes.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Emprega os materiais auxiliares de apoio
elaborados durante a conferencia.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

2

Título da UDUD

Proxecto 2: Anuncio publicitario

Duración

7

30/11/2022 17:07:56 Páxina 15de5



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 5
CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Identifica e selecciona os sinais máis
representativos e característicos do
produto ou obxecto a anunciar.

TI 95

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Elixe e xustifica axeitadamente a elección
dun produto ou obxecto para o anuncio.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Identifica os recursos imprescindibles
para a realización do anuncio.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue unha secuencia lóxica de
actuacións para a execución do anuncio.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prevé posibles incidencias que poidan
xurdir durante a execución do anuncio.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Realiza o anuncio no soporte escollido
(papel, cartón, audiovisual, etc.)

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Realiza o anuncio cun nivel de
desempeño suficiente.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Emprega os recursos e materiais
necesarios para a realización do anuncio.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Informa ao profesor das incidencias
xurdidas durante a preparación e
elaboración do anuncio.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valora se o anuncio cumpre coas
condicións estipuladas.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presenta ao resto da aula o anuncio
realizado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Utiliza unha linguaxe verbal e un ton
adecuado durante a presentación do
anuncio.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Emprega unha linguaxe corporal axeitada
durante a presentación do anuncio.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Capta a atención dos ouvintes presentes.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Emprega materiais de apoio para a
presentación do anuncio.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.
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Contidos

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

3

Título da UDUD

Proxecto 3: Xogo de mesa

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Elixe e xustifica adecuadamente a
elección do xogo de mesa a realizar.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Identifica os recursos imprescindibles
para a realización do xogo de mesa.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Identifica e selecciona os sinais máis
representativos e característicos do xogo
de mesa a construir.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue unha secuencia lóxica de
actuacións para a execución do xogo de
mesa.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prevé posibles incidencias que poidan
xurdir durante a execución do xogo de
mesa.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Constrúe o xogo de mesa.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Constrúe o xogo de mesa cun nivel de
desempeño suficiente.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Emprega os recursos e materiais
necesarios para a construción do xogo de
mesa.

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Informa ao profesor das incidencias
xurdidas durante a preparación e
elaboración do xogo de mesa.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valora se o xogo de mesa cumpre coas
espectativas iniciais.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presenta ao resto da aula o xogo de mesa
elaborado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Utiliza unha linguaxe verbal e un ton
apropiado durante a presentación do
xogo de mesa.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Emprega unha linguaxe corporal axeitada
durante a presentación do xogo de mesa.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Capta a atención dos ouvintes presentes.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Emprega materiais de apoio para a
presentación do xogo de mesa.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4

Título da UDUD

Proxecto 4: Autómata

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA1.1 - Recoñecer a importancia da temática do
proxecto que se pretende abordar.

Elixe e xustifica adecuadamente a
elección do autómata a realizar.

CA1.2 - Identificar e determinar os recursos e
materiais necesarios para a realización do proxecto.

Identifica os recursos imprescindibles
para a realización do autómata.

CA1.3 - Identificar, seleccionar e analizar a
información que se precisa.

Identifica e selecciona os datos máis
relevantes para a construcción do
autómata.

CA1.4 - Realizar a secuencia e a temporalización das
actuacións necesarias para a execución do proxecto.

Segue unha secuencia lóxica de
actuacións para a execución do
autómata.

CA1.5 - Prever as incidencias que se poidan producir
no desenvolvemento das actuacións do proxecto e
propoñer posibles solucións a estas.

Prevé posibles incidencias que poidan
xurdir durante a execución do autómata.

CA2.1 - Executar as actuacións asociadas coa
secuencia e a temporalización prevista.

Constrúe o autómata.

CA2.2 - Aplicar os coñecementos axeitados e
mobilizar as competencias cos niveis de calidade
requiridos.

Constrúe o autómata cun nivel de
desempeño suficiente.

CA2.3 - Empregar, de ser o caso, os recursos e
materiais previstos para a execución das actuacións.

Emprega os recursos e materiais
necesarios para a construción do
autómata.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA2.4 - Resolver, dentro do seu nivel de autonomía,
ou comunicar as incidencias xurdidas durante a
execución das actuacións.

Informa ao profesor das incidencias
xurdidas durante a preparación e
elaboración do autómata.

CA2.5 - Valorar os resultados logrados ao termo da
execución do proxecto.

Valora se o autómata cumpre coas
espectativas iniciais.

CA3.1 - Presentar o proxecto realizado e, de ser o
caso, os produtos finais obtidos.

Presenta ao resto da aula o autómata
elaborado.

CA3.2 - Empregar unha linguaxe verbal con
corrección e claridade, para enxalzar a expresividade
e eficacia do discurso.

Utiliza unha linguaxe verbal e un ton
apropiado durante a presentación do
autómata.

CA3.3 - Empregar unha linguaxe corporal e a
presenza escénica como códigos comunicativos para
enxalzar a expresividade e eficacia do discurso.

Emprega unha linguaxe corporal axeitada
durante a presentación do autómata.

CA3.4 - Potenciar as emocións positivas na
exposición e controlar, de ser o caso, a conduta
asociada ás emocións negativas.

Capta a atención dos ouvintes presentes.

CA3.5 - Empregar recursos dixitais, audiovisuais ou
plásticos como apoio na presentación do proxecto.

Emprega materiais de apoio para a
presentación do autómata.

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

Contidos

- Procura e selección de información relacionada cos proxectos.

- Planificación: secuenciación e temporalización.

- Execución de proxectos: dinámicas e roles.

- Presentación de proxectos: a expresión verbal e corporal; control das emocións e da conduta.

- Uso de recursos dixitais, audiovisuais ou plásticos de apoio á comunicación para a presentación do proxecto.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A área de Tecnoloxía debe fomentar a adquisición duns hábitos intelectuais e o desenrolo dunhas destrezas técnicas
que lle permitan ao alumnado identificar situacións problemáticas da vida cotiá e formular, con espírito innovador e
creativo, posibles vías de solución e formas de avaliar as súas consecuencias. Esta dualidade do saber e do facer
articula un binomio coñecemento-acción cun peso equivalente.

Deste xeito, os contidos conceptuais desenvolveranse fundamentalmente motivando a reflexión e o debate para a
asimilación dos conceptos máis importantes, traballando sobre exemplos próximos aos alumnos que lles resulten de
fácil comprensión, facendo menos fincapé nos aspectos formais.

Antes de comezar a realizar as actividades de cada unidade didáctica, os alumnos terán que coñecer unha serie de
conceptos que o/a profesor/a expoñerá de forma sinxela. Posteriormente, poderá exemplificalo de forma práctica,
ben coa análise de obxectos técnicos reais.

Unha vez comprendido o alcance proposto en cada unidade didáctica, os alumnos poderán enfrontarse á resolución
do problema (proxecto)  plantexado.  Intentarase,  entón,  que sexan os  alumnos os  que busquen a  solución ao
problema e introduciranse novos métodos didácticos que permitan unha maior motivación e creatividade pola súa
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parte. Chegados a este punto, podemos supoñer que xa acadaron uns coñecementos mínimos que lles permitan
iniciar unha actividade, participar na formulación do problema e ir elaborando conclusións coa axuda do/a profesor/a.

O que en realidade pretendemos é que o alumnado vaia realizando a súa aprendizaxe seguindo un proceso intuitivo:
chegar ao estudo dos conceptos teóricos abstractos a través da realización de actividades prácticas de análise ou de
deseño de obxectos e sistemas. Con estas actividades os alumnos adquiren maior autonomía e seguridade na súa
capacidade para resolver problemas e o papel do/a profesor/a vaise reducindo.

Con este método comezaríamos distribuíndo aos alumnos en grupos pequenos (3/4) e o/a profesor/a formularía o
problema ou necesidade a  resolver.  A  continuación,  os  alumnos e  alumnas buscarían  información  sobre  este
(preguntas ao profesor/a, libros, internet, etc) e mediante o debate en grupo propoñerían posibles solucións. Xa
concretado o proceso a seguir, elaborarán os documentos necesarios para a posterior construción. Ao profesor
corresponderalle a tarefa de definir a finalidade do proxecto e as súas características xerais sen que esta guía
presupoña  a  determinación  da  solución.  Só  axudará  e  orientará.  O  alumno  tomará  decisións  en  aspectos
complementarios como a forma, dimensións, cor, material empregado e realizará o proxecto de xeito persoal e
creativo.

De todos os xeitos, resulta indispensable que as intervencións do/a profesor/a se axusten ao nivel que presenta cada
alumno/a neste aprendizaxe, sobre todo, cando exista alumnado con discapacidades (como é o caso). Eles e elas son,
en último termo, quen constrúe o seu proceso de aprendizaxe pero pode ocorrer que, neste curso, sen axuda non
sexan capaces de relacionar os coñecementos previos que vaian asimilando sobre o tema coa tarefa que se lles
propón, xa que é o primeiro ano que se relacionan con esta área.

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Aula TIC

Aula-Taller de Tecnoloxía

Canon proxector e ordenador para o docente

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

Software de uso xeral  (sistema operativo,ofimática....)  e de uso específico (editores de arquivos audiovisuais,
simuladores, entornos de programación...). En todo caso e salvo que non sexa posible, utilizarase software libre.

Materiais para a fabricación, tratando de potenciar a reutilización.

Operadores e compoñentes eléctricos e electrónicos.

Dispositivos de robótica.

Dispositivos de fabricación dixital: impresoras 3D e cortadora láser.

Ferramentas manuais e eléctricas propias do taller de tecnoloxía.
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5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Para realizar unha adecuada labor educativa compre dispor de información dos alumnos de cada un dos grupos,
relativa aos coñecementos previos adquiridos, para así detectar necesidades educativas específicas e poder aplicar
as medidas necesarias tanto a nivel individual como colectivo.

Como é a primeira vez que cursan esta materia, realizarase un cuestionario acerca das competencias adquiridas en
primaria relacionadas coa método por proxectos coa fin de obter información sobre posibles problemas que se poidan
presentar de forma individual  ou colectiva.  Ademais tamén se poden realizar preguntas orais sobre diferentes
contidos, co fin de obter a maior información posible sobre os coñecementos previos dos alumnos do grupo e poder
detectar  posibles  necesidades  educativas.  Tamén se  terá  en  conta  a  información  sobre  posibles  dificultades
individuais ou colectivas que facilite o titor/a e/ou o departamento de Orientación.

Esta diagnose inicial terá por obxecto adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do alumnado, para
así facilitar unha progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe, xa que vai permitir tomar decisións ante as
dificultades atopadas, establecendo as medidas apropiadas, entre as que cabe salientar:

- Actividades de reforzo

- Atención individualizada na realización de prácticas tanto no ordenador coma no taller.

- Subministración de material de apoio na aula .

- Ampliación de tempo na realización de probas.

- Apoios en pequeno grupo.

- Realización de tarefas en grupo.

- Adaptación curricular intensiva de ser o caso.

Estas medidas serán aplicadas no marco da metodoloxía descrita nesta programación.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

20

UD 2

20

UD 3

30

UD 4

30

Total

100

Proba
escrita 0 5 0 0 1

Táboa de
indicadores 100 95 100 100 99

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

CONCRECIÓN DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

UD 1. PROXECTO 1: CONFERENCIA

Procedemento de Avaliación: tarefas de clase .    Instrumento de Avaliación: táboa de indicadores.  Peso no total da
UD: 100% Criterios de avaliación avaliados: CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA

Criterios de cualificación:
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2,5, CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4 e CA 3.5.

UD 2. PROXECTO 2: ANUNCIO

Procedemento de Avaliación: tarefas de clase .    Instrumento de Avaliación: táboa de indicadores.  Peso no total da
UD: 100% Criterios de avaliación avaliados: CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA
2,5, CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4 e CA 3.5.

UD 3. PROXECTO 3: XOGO DE MESA

Procedemento de Avaliación: tarefas de clase .    Instrumento de Avaliación: táboa de indicadores.  Peso no total da
UD: 100% Criterios de avaliación avaliados: CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA
2,5, CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4 e CA 3.5.

UD 4. PROXECTO 4: AUTÓMATA

Procedemento de Avaliación: tarefas de clase .    Instrumento de Avaliación: táboa de indicadores.  Peso no total da
UD: 100% Criterios de avaliación avaliados: CA 1.1, CA 1.2, CA 1.3, CA 1.4, CA 1.5, CA 2.1, CA 2.2, CA 2.3, CA 2.4, CA
2,5, CA 3.1, CA 3.2, CA 3.3, CA 3.4 e CA 3.5.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación de cada unha das 3 avaliacións do curso, virá dada pola media ponderada das cualificacións  das
unidades didácticas desenvolvidas na avaliación. A ponderación establecerase en base aos pesos outorgados a cada
unidade didáctica no apartado 3.1 desta programación.

A cualificación final do curso virá dada pola media ponderada das cualificacións obtidas en cada unha das tres
avaliacións realizadas durante o curso. A ponderación establecerase en base ás unidades didácticas traballadas en
cada unha delas.

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. Contémplase ata un máximo de tres entregas por proxecto.

O periodo comprendido entre a terceira avaliación e a avaliación final adicarase á realización de actividades de apoio,
reforzo, recuperación, ampliación e titorización.

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

Non procede ao ser unha materia de nova implantación.

6. Medidas de atención á diversidade

Seguiranse, sempre que sexa posible, os aspectos que se reflicten nos protocolos publicados pola Consellería de
Educación no portal Educonvives.gal e estarase en estreita colaboración co departamento de Orientación.

Tendo  en  conta  que  os  grupos  son  heteroxéneos,  polo  que  presentan  cada  un  deles  diferentes  niveis  de
coñecementos, interese, capacidades,¿, nas programacións de aula poderanse introducir adaptacións curriculares
personalizadas en colaboración, no seu caso, co Departamento de Orientación, tendo en conta as características
xerais de cada un dos alumnos, sen perder de vista os obxectivos que se pretenden conseguir na área.

O tratamento á diversidade traballarase propoñendo,  desde o departamento,  distintas medidas de atención e
estratexias metodolóxicas orientadas a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución
das competencias clave e dos obxectivos. A continuación explícanse algunhas medidas de atención que se levarán a
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cabo na aula:

- Unha das mellores estratexias para a integración do alumnado con necesidades educativas especiais ou con

determinados problemas de aprendizaxe, é implicalos nas mesmas tarefas que o resto do grupo, con distintos niveis
de apoio esixencia.  Este tratamento ofrece a posibilidade de retomar un contido non asimilado nun momento
posterior de traballo, co que se evita a paralización do proceso de aprendizaxe do devandito sector do alumnado, con
exercicios repetitivos que adoitan incidir negativamente no nivel de motivación.

- A posibilidade de distinto nivel de afondamento en moitas das actividades propostas, permitirá atender demandas
de carácter máis profundo por parte daqueles alumnos con niveis de partida máis avanzados ou con interese maior
sobre o tema estudado.

- As distintas actividades que se propoñen nos distintos bloques de contidos intentan conectar cos coñecementos que
o alumnos adquiriu con anterioridade. Adóitase comezar realizando un repaso dos coñecementos básicos tratados
nos cursos anteriores ou comprobando os coñecementos previos que teñen os alumnos sobre un bloque de contidos
cuxo análise vaise efectuar por primeira vez. Isto permite ao profesorado establecer dun xeito continuo e dentro
deste proceso, a base de todos os contidos necesarios para aqueles alumnos con deficiencias.

- De igual forma, e mantendo esta mesma progresión, os exercicios van aumentando paulatinamente o seu nivel de

dificultade, para cubrir as necesidades daqueles alumnos que demandan un maior afondamento dos contidos, ben
polo nivel de partida dos mesmos, ou polo interese que estes mostran polo tema en concreto. Desta forma ínstaselles
a unha investigación que lles permita profundar en determinadas cuestións.

- O emprego das novas tecnoloxías, a manipulación e a análise de obxectos, o deseño, a construción e aplicación de
saberes para a realización dos diferentes proxectos, etc., permite un intercambio de saberes con outros compañeiros,
de forma que o alumno, e se é necesario co apoio do profesor, é capaz de seguir e progresar naquelas materias onde
os seus conceptos previos sexan insuficientes.

- A proposta de distintas actividades individuais, partindo dos recursos dispoñibles e a través das novas tecnoloxías,
operadores que se analizan en cada unidade,..., permite que os alumnos descubran dun xeito progresivo e mediante
experiencias individuais ou colectivas, os contidos fundamentais que se traballan en cada unha das unidades. Estas
actividades terán unha orde crecente de dificultade, polo que ha de ser o profesor que coñece aos seus alumnos e as
necesidades educativas destes,  o  que organice,  seleccione e distribúa as mesmas,  en función dos obxectivos
expostos e dos niveis de partida destes.

De calquera  forma,  a  atención  á  diversidade dependerá  das  características  propias  do  alumnado,  polo  que o
profesorado desta materia, xunto co Departamento de Orientación, serán os que finalmente terán que realizar unha
adaptación totalmente individualizada ás necesidades concretas que xurdan en cada caso.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.1 - Comprensión lectora. X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4

ET.6 - Fomento do espiritu
critico e cientifico X X X X

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

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X

ET.9 - Creatividade X X X X

ET.10 - Educación para a
saúde X X X X

ET.11 - Formación estética X X X X

ET.12 - Educación para a
sostibilidade e o consumo
responsable.

X X X X

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

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Non aplicaNon se contemplan neste curso

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.

Fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

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

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

Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

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

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

Poténcianse estratexias de animación á lectura.
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Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino e aprendizaxe.

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

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

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

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

Proporcionouse ao alumnado información sobre o seu progreso e calificacións.

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

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

En cada avaliación realízase unha análise do desenvolvemento da programación e dos resultados acadados polo
alumnado na adquisición das capacidades,  e se fose necesario farase unha revisión da mesma adaptándoa ás
características e necesidade do alumnado.

A programación vai ser avaliada ao longo de curso mediante a observación da resposta, resultados e o interese

amosado  polo  alumnado  sobre  as  distintas  actividades  e  metodoloxías  levadas  a  cabo.  Tomarase  nota  das
actividades que mellor funcionan para mantelas no vindeiro curso e das que non para suprimilas ou modificalas
segundo o caso.

9. Outros apartados
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