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Normativa
o Lei orgánica 8/2013, do 9 decembro, para a mellora da calidade educativa, que modifica a lei orgánica
2/2006 do 3 maio.
o Real Decreto 1105/2014, do 26 decembro polo que se establece o currículo básico da ESO e o
bacharelato.
o Orden ECD/65/2015, do 21 xaneiro (descrición das relacións entre as competencias e os contidos e
criterios de avaliación das diferentes ensinanzas.
o Decreto 86/2015, 25 xuño (decreto no que se establece o currículo de educación secundaria obligatoria
e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia).
o Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021,
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da
educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.
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Membros do departamento
O departamento de Tecnoloxía do IES Eduardo Pondal de Ponteceso está constituido no curso 2020-21 por
dous membros, ambos os dous con destino definitivo no centro. As materias a impartir por este departamento
son:
Programación 1º ESO e 2º ESO
Iniciación á Robótica 2º ESO
Tecnoloxía 2º ESO
Tecnoloxía 3º ESO
Tecnoloxía 4º ESO
Tecnoloxías da Información e da Comunicación (4º ESO)
Tecnoloxía Industrial I (1º Bacharelato)
Tecnoloxías da Información e da Comunicación I (1º Bacharelato)
Tecnoloxía Industrial II (2º Bacharelato)
Tecnoloxías da Información e da Comunicación II (2º Bacharelato)

Membros do departamento de Tecnoloxía e materias que imparten:

Sonia Beatriz Couto Castiñeiras (Xefa de Departamento)
Grupos a impartir:
PROGRAMACIÓN ESO
PROGRAMACIÓN 1º ESO C (1 hora)
PROGRAMACIÓN 2º ESO A/B/PMAR (1 hora)
TECNOLOXÍA ESO
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2º ESO A (3 horas)
3º ESO A (2 horas)
3º ESO B/PMAR (2 horas)
3º ESO C (2 horas)
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
2º BACH A (3 horas)
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II
2º BACH A (3 horas)
Covadonga Gasch Carcedo
Grupos a impartir:
PROGRAMACIÓN ESO
1º ESO A+B (1 hora)
INICIACIÓN Á ROBÓTICA
2º ESO A/B/PMAR (1 hora)
TECNOLOXÍA ESO
2º B/PMAR (3 horas)
4º A/B (3 horas)
TIC 4º ESO
4º A/B (3 horas)
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
1º BACH A/B (3 horas)
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I
1º BACH A/B/C (2 horas)
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Introdución e contextualización

Introdución
TECNOLOXÍA NA ESO
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a
tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre os dispositivos
tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediatez que lle son
propias dotan esta materia dunha gran relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos
conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son
imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía
proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha
sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.
A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao longo do
primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria. O bloque de "Proceso de resolución de problemas
tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular
solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é
transversal con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque de
"Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se
deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo,
os documentos deben evolucionar de simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da
información e da comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata
as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con
ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de
seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos
para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén
se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía máis utilizada nas
máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación"
é necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as
aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de
xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual
é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de
información.
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No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e
científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos
temas de actualidade.
A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas no cuarto curso
de educación secundaria obrigatoria. O bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" desenvolve
os aspectos relativos á comunicación con fíos e sen eles, e ao tratamento, a almacenaxe e a transmisión da
información. O bloque de "Instalacións en vivendas" presenta os tipos de instalacións, os seus compoñentes,
o seu funcionamento e os hábitos de consumo para o aforro enerxético. O bloque de "Electrónica" é
imprescindible nun contexto tecnolóxico que avanza a grande velocidade debido ao uso de dispo sitivos
electrónicos cada vez maior. O titulado "Control e robótica" presenta análises e montaxes sinxelas de sistemas
automáticos onde, a partir da información das condicións do contorno, un dispositivo sexa capaz de producir
(ou simular) as actuacións programadas. O bloque de "Pneumática e hidráulica" desenvolve os compoñentes
e os tipos de circuítos pneumáticos e hidráulicos, intimamente relacionados cos bloques de control e electrónica.
E finalmente, no bloque de "Tecnoloxía e sociedade" trátase de reflexionar sobre os avances tecnolóxicos ao
longo da historia, e sobre as súas consecuencias.
No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e
científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos
temas de actualidade.
Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos nos que se
traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o deseño, a
produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase
de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e
a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe e de verificación das características dos
prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas
normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas
imprescindibles para a busca de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a
realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presenta-ción ou a publicación de
resultados.
No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a
problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se
require, para fomentar o espírito emprendedor.
A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande
medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación
lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario
tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven
nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de
análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e
verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas,
analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais
da actividade tecnolóxica. A competencia dixital desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da
información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e para
simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo
grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións
cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse
procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma
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democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o
desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación
e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.
E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas
culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, sen dúbida, un
inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto
de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participaci ón cidadá e co
desenvolvemento persoal.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a
tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos
tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias
dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse,
ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter em- prendedor, que son
imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía
proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha
sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. A
materia de Tecnoloxía Industrial trata de lograr estes fins abordando, ao longo dos dous cursos de bacharelato,
un amplo conxunto de temas. Deste xeito, o bloque de "Produtos tecnolóxicos" trata o deseño, a produción e a
comercialización dun produto tecnolóxico para favorecer a investigación da súa influencia na sociedade e no
contorno. Os bloques de "Materiais" e de "Materiais e procedementos de fabricación" tratan as propiedades
características dos materiais, en relación coa súa estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación, así
como as técnicas para modificar e mellorar as súas propiedades e as técnicas utilizadas no proceso de
fabricación dun produto. No bloque chamado "Principios de máquinas" afóndase nos conceptos fundamentais
das máquinas e nos seus principios de funcionamento, mentres que no bloque de "Máquinas e sistemas" se
exploran os seus elementos constitutivos. A produción de enerxía, o seu impacto ambiental e as técnicas de
redución do consumo enerxético en vivendas e locais abórdanse no bloque "Recursos enerxéticos". No blo que
de "Sistemas automáticos" trátase a automatización das máquinas, e os circuítos e sistemas tecnolóxicos
asociados, así como a súa estrutura e o seu funcionamento. A electrónica dixital estúdase no bloque "Circuítos
e sistemas lóxicos", que se centra nos circuítos combinacionais, e tamén no denominado "Control e
programación de sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas aplicacións. No
conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico,
polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas
de actualidade. Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se traballe en equipo,
para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora
de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a
seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións ou a planificar a realización de
actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a inici ativa, a
colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da
comunicación son ferramentas imprescindibles para a procura de información, para a elaboración de
documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a
presentación ou a publicación de resultados. No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar
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e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos,
e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. A contribución da materia
de Tecnoloxía Industrial ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de
actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística
desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico,
elabore informes técnicos, explique conceptos, ou elabore e expoña información. A competencia matemática e
as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia,
poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica
no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu
funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos
e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade
tecnolóxica. A competencia dixital desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da información e da
comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para simular circuítos,
sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos. Para que o alumnado
poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que
organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar
os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado
traballe en equipo, interactúe con outras persoas e grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e
as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios
socioeconómicos e culturais que produce. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta
materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos, ao transformar as ideas
propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise
da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu desenvolvemento e progreso. En función da
vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso
potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de
competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento
persoal.

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual,
porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades
individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a
relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de
inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de
problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter
emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o
coñecemento das novas tecnoloxías proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre
a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece
arredor dela. A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado as
habilidades necesarias para adaptarse aos cambios pro- pios deste ámbito tecnolóxico. Deste xeito, na parte
da materia correspondente a cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, os bloques de "Ética e estética
da interacción en rede", de "Seguridade informática" e de "Internet, redes sociais e hiperconexión" tratan
aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que poida
desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O bloque de "Com- putadores,
sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos computadores e de instalación de
aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con

10

outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades
de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e o de
"Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e
difundilos, ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento de datos,
a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos do cumentos. Nos dous
cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación persegue a consolidación
dunha serie de coñecementos tecnolóxicos indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o
computador" introduce o alumnado na importancia desta materia na sociedade actual. Os bloques "Arquitectura
de computadores", "Redes de computadores" e "Seguridade" abondan en aspectos relativos aos compoñentes
e á configuración dos computadores, e á súa conexión en redes. O bloque "Software para sistemas
informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofimáticas
de edición de texto, de cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo
con imaxe e vídeo. E os bloques "Programación" e "Publicación e difusión de contidos" afondan no deseño de
programas que permitan dar solucións a problemas do mundo real, e no uso destes no mundo de internet.
Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter
matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos
doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a conexión con outras materias e
mesmo con diversos temas de actualidade. Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos
moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias do currículo como para afondar en
aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente
indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.
Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para
acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito
xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos
colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o
dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións. A participación pode potenciarse nesta
materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a realización de
proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en
internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe. Na ensinanza das TIC resulta, daquela,
adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar
os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito
emprendedor. A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en
grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación
lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso,
elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando
máquinas e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo
hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o
funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das
repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia dixital, que é a específica desta materia,
desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar
datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver
problemas. Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións
cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a
situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas
alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de
forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o
desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. O sentido de iniciativa e
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espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxecto s
informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. E a conciencia e as
expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu
desenvolvemento e progreso. En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece
un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de
competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a
adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación
e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.
E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas
culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, sen dúbida, un
inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto
de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co
desenvolvemento persoal.

PROGRAMACIÓN
A informática desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque está integrada en case todas as
tecnoloxías aplicadas para satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, Programación
achégalle ao currículo a capacidade de analizar problemas e necesidades do mundo real, e a de deseñar
algoritmos que os resolvan e que poidan aplicarse na construción de sistemas tecnolóxicos. Pero ademais, a
programación dota o alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as súas capacidades de
análise e de resolución de problemas que, xunto coa potenciación da capacidade de innovación, proporcionan
a esta materia unha grande relevancia educativa. No desenvolvemento das tarefas propias da programación
conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son
imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente.
A materia de Programación achega os coñecementos informáticos necesarios para resolver problemas
deseñando algoritmos e codificando programas, e para adaptarse aos cambios propios do ámbito informático.
Daquela, o bloque "Diagramas de fluxo" trata os aspectos básicos do deseño de algoritmos e da súa
representación mediante diagramas de fluxo. O bloque "Programación por bloques" introduce un paradigma de
programación que resulta especialmente útil neste nivel educativo, para unha primeira aproximación a esta
disciplina, dada a súa sinxeleza e as súas posibilidades técnicas para converter de forma gráfica diagramas de
fluxo en programas. O bloque "Programación web" introduce as linguaxes de marcas (apoiándose na linguaxe
HTML) e as ferramentas da web 2.0, para aplicar as destrezas de programación á produción de contidos
sinxelos ao tempo que interactivos e accesibles.
Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta poden integrarse coñecementos de carácter
matemático e científico, ademais de que é frecuente que a programación informática se utilice para resolver
problemas específicos doutras disciplinas. Xa que logo, un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión tanto
con outras materias como con diversos temas de actualidade.
Desde o punto de vista metodolóxico, a programación informática admite tratamentos moi diversos, porque
serve tanto para integrar as restantes materias do currículo como para afondar en aspectos específicos da
programación ou da elaboración de contidos, sen esquecer que está nomeadamente indicada para reflexionar
sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade. Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas
que se resolven problemas utilizando un contorno informático de programación e ferramentas de
desenvolvemento de contidos, contexto no que a iniciativa, a colaboración e o respecto polos dereitos dos

12

colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o
dominio dos recursos informáticos. A participación pode potenciarse nesta materia resolvendo
colaborativamente os problemas mediante a análise e o desenvolvemento de programas, e coa procura e a
análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe. Débese reflexionar e
traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e
procurar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.
A contribución da materia de Programación ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande
medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística
desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso, elabore
programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e
as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse aplicando técnicas de tratamento e
almacenamento de datos, deseñando algoritmos e analizando o funcionamento de programas, ou mediante a
análise e a valoración das repercusións da informática na sociedade. A competencia dixital, que é a específica
desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para
obter e presentar datos ou para elaborar programas e utilidades informáticas que sirvan para resolver
problemas.
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo
grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás
das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse
procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma
democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o
desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación
e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en
documentos para a web. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos
técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
En resumo, a materia de Programación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender a enorme
influencia da informática na sociedade actual e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas
co contexto profesional que serán dunha axuda inestimable na realización de estudos posteriores.

INTRODUCIÓN Á ROBÓTICA

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a
tecnoloxía aporta ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos
e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de immediata que lle son propias dotan estas
ensinanzas dunha gran relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais
da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para
formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha
imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable,
formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece ao seu arredor.
A materia de Introdución á robótica trata de lograr estes fins abordando un amplo conxunto de temas e a través
da resolución de problemas. Así, o bloque "Robótica" trata sobre a evolución deste tipo de máquinas e
proporciona orientacións sobre a súa previsible evolución para favorecer a investigación da súa influencia na
sociedade e no contorno. No bloque "Programación por bloques para robots" trátanse os aspectos de
programación para desenvolver as funcións dun sistema robótico sinxelo. É dicir, o proceso de
desenvolvemento dun robot integrando os aspectos de hardware e de software descritos .Estes bloques
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incorporan, ademais, os aspectos relacionados coa elaboración e publicación da documentación para
proxectar, construír e programar un robot, e para verificar que o seu funcionamento se ateña ás especificacións
previstas.
No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e
científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos
temas de actualidade. O bloque “Deseño e impresión 3 D” trata sobre o software de deseño en 3D e a creación,
mediante impresión 3D, de obxetos de montaxe sinxela.
Desde o punto de vista metodolóxico, a ensinanza desta materia require que se traballe en equipo, para resolver
problemas tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de sistemas
robóticos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase de aprender a identificar e a
seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións ou a planificar a realización de
actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a
colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as TIC son ferramentas imprescindibles para
a programación dos sistemas, pero tamén para a busca de información, para a elaboración de documentos ou
de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación e
publicación de resultados.
Na ensinanza da robótica resulta adecuado, polo tanto, reflexionar e traballar en grupo buscando solucións a
problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se
require, para fomentar o espírito emprendedor.
A contribución da materia de Robótica ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en gran medida
do tipo de actividades seleccionado, é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación
lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario
tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore, expoña e publique información. A
competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se
desenvolven nesta materia, acádanse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición
e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo sistemas
robóticos e verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen planificando actividades
para resolver problemas técnicos complexos e realizando proxectos. A competencia dixital desenvolverase
principalmente co emprego constante das TIC para a programación dos sistemas robóticos, e para procurar e
almacenar información ou para obter e presentar datos, e para simular circuítos, sistemas e procesos
tecnolóxicos.
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo
grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións
cotiás das que poida avaliar os resultados. Da mesma forma, as competencias sociais e cívicas acadaranse
procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e grupos de forma democrática
e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento
tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación
e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.
E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos nas distintas
culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Robótica, esta materia ofrece, sen dúbida, un
inmenso potencial para axudar a comprender a evolución do contorno social e tecnolóxico e para desenvolver
un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional futuro como coa participación cidadá
e co desenvolvemento persoal.
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Debido á dependencia tecnolóxica da sociedade actual, cada vez faise máis evidente a necesidade de
garantir a formación do alumnado no campo das competencias STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería
e Matemáticas), que se consideran prioritarias da cara ao desenvolvemento integral do alumnado e a
súa capacidade de desenvolverse no mundo do coñecemento e a tecnoloxía.
Desde o departamento de Tecnoloxía do IES Eduardo Pondal quérese contribuír a formación nas
competencias STEM do alumnado do noso centro ofertando materias de libre configuración que teñan
este carácter STEM. Desde o curso 2017/18 existe a materia de Programación en 1º e 2º ESO e
compleméntase coa materia de Iniciación á robótica desde o curso 2019/20. Entendemos que a robótica
na aula é una gran ferramenta pedagóxica na motivación do alumnado, desenvolvemento de
Competencias Básicas e adquisición de coñecementos tecnolóxicos e científicos en xeral. A
construción de robots escolares supón unha oportunidade educativa que xustifica que s e defina a
robótica como materia do ensino obrigatorio.
O pensamento computacional, a programación e a robótica non se instalan na educación como fin
último para atender soamente aprendizaxes relacionados coa formación científico -tecnolóxica: estes
saberes son fundamentais para a promoción do asombro, a curiosidade, a análise e a experimentación,
así como a creatividade. Isto non so se relaciona con actividades ligadas ás artes, como deseño de
interfaces, senón que o desenvolvemento do pensamento computacio nal, a definición e deconstrucción
de problemas , e incluso a creación de algoritmos, se sustentan sobre bases creativas para a creación
e desenvolvemento. Tanto a robótica como a programación favorecen o traballo en equipo e a
colaboración. Resultan esenciais para promover a aprendizaxe entre pares e forman parte dos modos
de construción de coñecemento e das culturas do traballo na sociedade dixital. Nestes campos de
coñecemento, conflúen tanto a lóxica e a abstracción como a imaxinación, a expresión e a c apacidade
de idear e de construír en forma individual ou con outros. As proposta d e aprendizaxe da programación
e da robótica débense enmarcar nun proceso de alfabetización dixital, que promova a apropiación
crítica e creativa das tecnoloxías da información e a comunicación e que integre todo o espectro das
competencias lineais da educación dixital.

Contextualización do programa
O IES Eduardo Pondal é un centro público situado no concello de Ponteceso, provincia de A Coruña. As
ensinanzas que se imparten no mesmo son: ESO, Bacharelato Científico-Tecnolóxico, Bacharelato de
Humanidades e Ciencias Sociais, ESA, Ciclo Medio De Electromecánica de Vehículos, Ciclo Medio de Xestión
Administrativa e Formación Profesional Básica.
Ao noso centro non só acoden os alumnos/as do concello, senón tamén dos concellos de Cabana, Laxe e
Malpica, sobre todo a partires da etapa do Bacharelato, xa que neses concellos non é posible cursar estudos
de Bacharelato. No caso dos Ciclos formativos e a Formación Profesional Básica a procedencia do alumnado
é aínda máis variada.
Dado que non existe un núcleo urbano importante, a poboación está moi espallada, o que imposibilita en moitos
casos o acceso ás fontes de información como bibliotecas e aulas de informática, reducíndose ás bibliotecas
dos concellos. Esta carencia de medios debe suplirse cunha maior dotación da biblioteca do instituto e a
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utilización da aula de informática como lugar da procura da información a través de enciclopedias virtuais e
acceso a internet, cada vez máis ao alcance dos centros educativos.
O concello de Ponteceso conta con 5900 habitantes aproximadamente. A poboación está a descender, unha
tónica que se ven observando nos últimos dez anos. Este descenso povoacional ven derivado por un descenso
de nacementos e tamén pola emigración ás cidades – especialmente aos concellos de Carballo, Arteixo e A
Coruña- e ao estranxeiro. A pirámide povoacional do concello presenta unha grande descompensación entre
a povoación infantil e xuvenil e a da terceira idade.
Os sectores económicos do concello son : pesca, gandeiría e agricultura, servicios.
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Obxectivos
Obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso
educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin.
Segundo o artigo 10 para a Educación Secundaria Obrigatoria e o artigo 26 para o Bacharelato enuméranse os
seguintes obxectivos.

Obxectivos na ESO:
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que
lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e
resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos
con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da
información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer
e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa
persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos
e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura
e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar
os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa
diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
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n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona.

Obxectivos no Bacharelato
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa
e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares
e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal
ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento
da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e
os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu
contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias
da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,
así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio,
con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural.
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables.
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
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p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e
mellora no contexto dun mundo globalizado.
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Competencias clave
Competencias: son as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e
etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos.
As competencias clave do currículo serán as seguintes:
CCL: Comunicación lingüística.
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía .
CD: Competencia dixital.
CAA: Aprender a aprender.
CSC: Competencias sociais e cívicas.
CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.
CCEC: Conciencia e expresións culturais.

Elementos transversais
CL: Comprensión lectora
EOL: Expresión oral e escrita
CA: Comunicación audiovisual
TIC: Tecnoloxías da información e da comunicación
E: Emprendemento
ECC: Educación cívica e constitucional
IEHM: Desenvolvemento da igualdade afectiva entre homes e mulleres
PVX: Prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade
PRPC: Prevención e resolución de conflitos
PI: Principio de igualdade de trato e non discriminatorio por calquera condición ou circunstancia persoal
e social (
valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a
democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás
persoas con discapacidade, e o rexeitamento de violencia terrorista á pluralidade, o respecto ao Estado
de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de
calquera tipo de violencia.)
EV: Educación viaria
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Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles
impartidas e non impartidas no curso 2019-2020
PROGRAMACIÓN 1º, 2º ESO

BLOQUES
1. Diagramas de fluxo

2. Programación por bloques

3. Programación web

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.1, B1.2,
B1.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.1, B2.2,
B2.3, B2.4, B2.5, B2.6
Ningún

ESTÁNDARES NON
IMPARTIDOS
Ningún

Ningún

B3.1, B3.2, B3.3

INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO

BLOQUES
1. Robótica

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.1

2. Programación por bloques
para robots

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.1

3. Deseño e impresión 3D

Ningún

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.2, B1.3,
B1.4, B1.5, B1.6
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.2, B2.3,
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7, B2.8
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B3.1
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TECNOLOXÍA 2º ESO

BLOQUES
1. Proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos
2. Expresión e comunicación
técnica
3. Materiais de uso técnico

4. Máquinas e sistemas:
estruturas, mecanismos e
circuitos eléctricos
5. Tecnoloxías da información
e da comunicación

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 1.1, 1.2
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 2.1, 2.2, 2.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 3.1
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 4.1, 4.2

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Ningún

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 5.2

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 5.1, 5.2

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 1.1, 1.2
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 2.1, 2.2
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 3.1
Ningún

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Ningún

Ningún
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 3.2
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 4.3

TECNOLOXÍA 3º ESO

BLOQUES
1. Proceso de resolución de
problemas tecnolóxicos
2. Expresión e comunicación
técnica
3. Materiais de uso técnico

4. Máquinas y sistemas.
Electricidade, electrónica e
control
5. Tecnoloxías da información
e da comunicación

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 5.2, 5.3

Ningún
Ningún
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 4.1,4.2, 4.3,
4.4
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 5.1
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TECNOLOXÍA 4º ESO

BLOQUES
1. Tecnoloxías da información
e da comunicación
2. Instalación en vivendas
3. Electrónica

4. Control e Robótica

5. Neumática e hidráulica

6. Tecnoloxía e sociedade

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.2 e B 1.4
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.1, B2.2
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B3.1, B3.2,
B3.3, B3.4 e B3.5
Ningún

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B5.1, B5.2 e
B5.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B6.1, B6.2,
B6.3

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.1, e B1.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.3 e B2.4
Ningún

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B4.1, B4.2 e
B4.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B5. 4
Ningún

TIC 4º ESO

BLOQUES
1.

Ética e estética na
interacción en rede

2. Computadores, sistemas
operativos e redes
3. Organización, deseño
eprodución de información
dixital
4. Seguridade informática
5. Publicación e difusión de
contidos

ESTÁNDARES IMPARTIDOS

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B1.1, B1.2 e
B1.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B2.1, B2.2,
B2.3, B2.4 e B2.5
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B3.1 e B3.2

Ningún

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B4.1
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos

Ningún

Ningún

Ningún

Ningún
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6. Internet, redes sociais e
hiperconexión

criterios de avaliación B5.1, B5.2 e
B5.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B6.3

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación B6.1 e B6.2

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

BLOQUES

ESTÁNDARES IMPARTIDOS

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 1.1, 1.2

1. Produtos tecnolóxicos:
deseño, producción e
comercialización

Ningún

2. Máquinas e sistemas

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 2.1
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 3.1, 3.2, 3.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 4.1, 4.2

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 2.2, 2.3, 2.4
Ningún

ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS
Ningún

4. Redes de computadores

ESTÁNDARES IMPARTIDOS
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 1.1
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 2.1
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 3.1 (agás
edición de son e vídeo)
Ningún

5. Programación

Ningún

3. Materiais e procedementos

4. Recursos enerxéticos

Ningún

TIC I

BLOQUES
1. A sociedade da información
e o computador
2. Arquitectura de
ordenadores
3. Software para sistemas
informáticos

Ningún
Ningún

Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 4.1, 4.2, 4.3
Os expostos na programación do
curso 2019-20 asociados aos
criterios de avaliación 5.1
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As materias de Tecnoloxía Industrial II e TIC II non se inclúen neste apartado porque todo o alumnado
destas materias acadou o título de bacharelato.
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Plan de recuperación e reforzo para recuperar as
aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso
2019-20
PROGRAMACIÓN 1º ESO
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
PROGRAMACIÓN 2º ESO
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
INICIACIÓN Á ROBÓTICA
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
TECNOLOXÍA 2º ESO
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
TECNOLOXÍA 3º ESO
Considérase que, a pesares de traballar nas seguintes aprendizaxes no terceiro trimestre do curso 2019-2020,
débense retomar no primeiro trimestre do curso 2020-2021:

•

Coñecer os elementos da panca.

•

Identificar os distintos tipos de panca segundo a colocación dos seus elementos.

•

Describir o funcionamento dos elementos de transmisión de movemento: rodas con correa,
engrenaxes, rodas dentadas con cadea, parafuso sen fin e roda.

•

Describir o funcionamento dos elementos de transformación de movemento: piñón-cremalleira, bielamanivela, pistón-cegoñal, leva, excéntrica.
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Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso
2019/2020 e que deberán ser obxecto de tratamento no curso 2020/2021.

•

Coñecer o circuíto eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía.

•

Calcular as magnitudes básicas empregando a lei de Ohm.

TECNOLOXÍA 4º ESO
Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso
2019/2020 e que deberán ser obxecto de tratamento no curso 2020/2021.

•

Explicar os efectos da corrente eléctrica: luz, calor, movemento e electromagnetismo.

•

Aplicar correctamente a lei de Joule.

•

Coñecer o circuito eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía.

•

Cálculo das magnitudes eléctricas básicas: Lei de Ohm.

•

Cálculo da potencia e enerxía eléctrica de aparatos electrodomésticos

Plan de recuperación:
As aprendizaxes non adquiridas relativas aos contidos de electricidade desenvolveranse, o vindeiro curso,
dentro do bloque 3: Electrónica, da materia de Tecnoloxía de 4º ESO.
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TIC 4º ESO
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.
TIC I
Non se propón plan de recuperación e reforzo para esta materia xa que o alumnado é a primeira vez que a
cursa.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso
2019/2020 e que deberán ser obxecto de tratamento no curso 2020/2021.

•

Interpretar o funcionamento de sistemas neumáticos a partires dos esquemas dos mesmos.

•

Realizar esquemas neumáticos a partires dunhas especificacións dadas.

•

Calcular os parámetros básicos de neumática e hidráulica.

•

Describir as principais características dos nanomateriais e o grafeno.

Plan de recuperación:
•

Os contidos relativos aos sistemas neumáticos desenvolveranse, o vindeiro curso, no bloque 3:
Sistemas Automáticos, no apartado B.3.5 de contidos, da materia de Tecnoloxía Industrial II.

•

Os contidos relativos aos nanomateriais e o grafeno desenvolverense, o vindeiro curso, no bloque 1:
Materiais, no apartado B.1.1 de contidos, da materia de Tecnoloxía Industrial II

TIC II
Aprendizaxes imprescindibles non adquiridas a causa dos atrasos producidos no terceiro trimestre do curso
2019/2020 e que deberán ser obxecto de tratamento no curso 2020/2021.
•

Realizar operacións de edición de son empregando unha aplicación informática destinada a dito fin.

•

Realizar películas utilizando programas de edición de imaxes dixitais, de audio e de vídeo.

•

Coñecer o concepto de rede informática.
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•

Identificar as diferentes aplicacións das redes informáticas.

•

Clasificar os distintos tipos de redes.

•

Clasificar os tipos de conexión inalámbricas.

•

Identificar e explicar os tres tipos de cables máis coñecidos para redes: coaxial, trenzado, fibra óptica.

•

Identificar os conectores asociados aos cables anteriormente citados.

•

Clasificar os tipos de conexión de redes según a súa tipoloxía.

Plan de recuperación:
No primeiro trimestre do curso 2020-2021 recuperaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas na
materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación II de 2º de bacharelato mediante tarefas da aula
virtual.
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Vinculación entre obxectivos, secuenciación e
temporalización de contidos, criterios de avaliación,
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de
consecución de cada un, competencias clave,
elementos transversais, instrumentos de avaliación e
criterios de cualificación.
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VER ANEXO I
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Metodoloxía didáctica, incluíndo as estratexias a
desenvolver polo profesorado, para acadar os
estándares de aprendizaxe, así como a adquisición
das competencias clave.
O noso centro implementou neste curso 2020-21 un PLAN DE ACOLLIDA VIRTUAL que está disposición de
toda a comunidade educativa na Aula Virtual. O profesorado e o alumnado pode acceder a este plan co seu
usuario e contrasinal e as familias poden facelo como convidado.
Este plan de acollida virtual xurde ante a necesidade de que toda a comunidade educativa teña a oportunidade
de acceder á información necesaria para manexarse na Aula Virtual, co correo electrónico e outras ferramentas
dixitais.
Resulta imprescindible neste curso que, debido a situación sanitaria provocada polo covid, toda a comunidade
educativa teña os coñecementos e habilidades dixitais necesarias para levar a cabo un proceso de ensinoaprendizaxe on line.
Neste Plan de Acollida Virtual recóllese:
•

Guía básica da Aula Virtual.

•

Vídeotitoriais sobre o uso da plataforma, transformación de imaxes a arquivos en formato PDF,
envío de correos electrónicos con arquivos adxuntos, presentación de software libre para a
produción de contidos…

•

Normas de convivencia no mundo virtual.

•

Información sobre seguridade na rede.

•

Formato e peso de arquivos.

Durante as primeiras semanas do curso adéstrase ao alumnado no uso da plataforma Aula Virtual e outras
ferramentas dixitais e impartirase formación ao profesorado para avanzar no uso da mesma.
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TECNOLOXÍA NA ESO
A organización do proceso de ensino na área, sen esquecer que cada contexto e cada situación da clase require
unha actuación particular e concreta, e que existen diversos camiños para alcanzar os obxectivos propostos,
debe basearse nunha serie de principios metodolóxicos tales como os seguintes:
• Facilitar aprendizaxes significativas sobre os contidos do mundo tecnolóxico. Temos que desenvolver
estratexias que nos permitan saber as ideas previas que os nosos alumnos teñen sobre os contidos curriculares
que pretendemos traballar con eles. É lóxico pensar que se a proposta de aprendizaxe que lles facemos non
ten en conta este principio, non se produza a aprendizaxe desexada, ben porque a proposta está moi afastada
das súas posibilidades ó non descansar sobre ningún coñecemento previo ou ben porque estea moi afastada
do que sabe.
• A metodoloxía que despreguemos nas nosas aulas debe favorecer a actividade na construcción do
coñecemento de novos contidos do mundo tecnolóxico. Este principio metodolóxico implica manter a idea de
que o alumno é o protagonista das súas aprendizaxes (os docentes podemos favorecelas). Temos que facilitar
que a reflexión poña en cuestionamento e en conflicto os esquemas mentais que os nosos alumnos elaboraron
para responder á realidade que lles presentamos e elaborar outros que se axusten mellor a esta.
• A intervención educativa na aula de Tecnoloxía debe facilitar, de forma atractiva, unha utilidade e finalidade
claras para aplicar as novas aprendizaxes que se desenvolven mediante as actividades que deseñamos e
desenvolvemos. Así mesmo, no deseño e desenvolvemento de proxectos, debe fomentarse a busca de
solucións reais e factibles.
• Temos que ser sensibles ás diferencias entre os alumnos na clase de Tecnoloxía. Os ritmos de aprendizaxe
e desenvolvemento son diferentes nos alumnos dun mesmo grupo de idade; así mesmo, o proceso de
construción do coñecemento que lle permite ó alumno ir achegándose á realidade é tamén individual. Por todo
iso temos que desenvolver un traballo educativo que se concrete nunha oferta variada que en todo momento
se axuste a cada unha das individualidades que temos na clase.
• Débese potenciar a responsabilidade individual ante o traballo mediante a asignación de tarefas, funcións e
tempos, de acordo coas características de cada alumno, conseguindo desta forma unha crecente autonomía
persoal e a paulatina elaboración ordenada dos procesos propios de traballo.
• Igualmente, debemos propiciar o traballo de colaboración entre os alumnos, xa que aprenden moito da
interacción entre eles (ás veces, máis do que aprenden da interacción que manteñen co profesor/a). O traballo
en grupo constitúe unha das formas metodolóxicas máis relevantes de organizar o traballo nesta área. Trátase
de fomentar a valoración da importancia do traballo en equipo a través de actividades en pequenos grupos nos
que se realice repartición de funcións e responsabilidades para acometer propostas de traballo que
desenvolvan as capacidades de cooperación, tolerancia e solidariedade. Nas actividades de grupo é necesario
propiciar o intercambio fluído de papeis entre alumnos e alumnas, e potenciar a participación destas nos
debates e toma de decisións como mecanismo corrector de situacións de discriminación sexista. Contribuirase
así, desde a propia actividade da aula, a establecer unhas relacións máis xustas e equilibradas entre as
persoas.

MODALIDADE PRESENCIAL
As clases de Tecnoloxía desenvolveránse en tres escenarios:
Aula de teoría: Durante o desenvolvemento de cada unidade faráse unha exposición de contidos e exercicios,
tanto teóricos como prácticos, que terán lugar neste espazo.
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Aula-taller (se a situación sanitaria o permite) : Ao longo do curso iránse realizando distintos proxectos que se
corresponderán cos contidos que se están a impartir no momento da súa realización. Os materiais necesarios
para levar a cabo estes proxectos estarán dispoñibles no taller. Estes proxectos consistirán no deseño e
construcción de obxectos tecnolóxicos que satisfagan unha necesidade ou resolvan un problema.
Se non é posible ir a este espazo proporáse ao alumnado pequenos proxectos individuales para desenvolver
na casa.
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo actividades nas que é preciso empregar ferramentas
informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento nas distintas aulas e valoraráse o seu
cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado.
Edixgal: Neste curso o centro incorporouse ao proxecto Edixgal para 1º ESO. Con este proxecto o alumnado
de 1º ESO disporá dun portátil que poderá levar á casa e dunha plataforma Moodle con contidos de editoriais
e contidos creados polo profesorado así como actividades e outros recursos.
As probas específicas terán lugar de forma presencial predominantemente, sen prexuicio de que se poidan
realizar probas específicas a través da Aula Virtual.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Aula de teoría: Durante o desenvolvemento de cada unidade faráse unha exposición de contidos e exercicios,
tanto teóricos como prácticos, que terán lugar neste espazo. No aspecto práctico e manipulativo, proporáse ao
alumnado pequenos proxectos individuales para desenvolver na casa.
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo actividades nas que é preciso empregar ferramentas
informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento nas distintas aulas e valoraráse o seu
cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademais a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado.
Edixgal: Neste curso o centro incorporouse ao proxecto Edixgal para 1º ESO. Con este proxecto o alumnado
de 1º ESO disporá dun portátil que pode levar á casa e dunha plataforma Moodle con contidos de editoriais e
contidos creados polo profesorado así como actividades e otros recursos.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
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Vídeoconferencias: Se planificarán vídeoconferencias a través da plataforma proporcionada pola
Administración para o desenvolvemento do currículo co alumnado que teña que permanecer na casa.
As probas específicas terán lugar de forma presencial predominantemente, sen prexuicio de que se poidan
realizar probas específicas a través del Aula Virtual para o alumnado que teña que permanecer na casa.
MODALIDADE NON PRESENCIAL
Aula Virtual:
Os contidos e actividades da materia estarán a disposición do alumnado nesta plataforma.
Proxectos individuais de construcción de obxetos tecnolóxicos estarán a disposición do alumnado
nesta plataforma.
Servizo de mensaxería para a comunicación entre alumnado e profesorado.
Espazos de debate empregando a ferramenta de Foros que dispón esta plataforma.
Probas específicas empregando as ferramentas que dispón a plataforma para este fin.
Avisos de información relevante empregando os foros de novas da plataforma.
Edixgal: Neste curso o centro incorporouse ao proxecto Edixgal para 1º ESO. Con este proxecto o alumnado
de 1º ESO disporá dun portátil que pode levar á casa e dunha plataforma Moodle con contidos de editoriais e
contidos creados polo profesorado así como actividades e otros recursos.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Desenvolvemento do currículo a través da plataforma de vídeoconferencias proporcionada
pola Administración.
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as canles anteriormente citadas.
Para o alumnado sen conectividade achegarase o material de traballo a través das canles de comunicación
establecidas cos titores/as para que poidan traballar os contidos en papel.
Os pasos a seguir no desenvolvemento de cada unidade terán a seguinte secuenciación:
Inicio da unidade: Realizarase unha avaliación aos alumnos/as para saber os coñecementos previos que teñen
para abordar a unidade. Esta avaliación faráse mediante test, actividades iniciais ou dialogando co grupo de
clase, explicándolles de xeito xeral a temática que imos tratar. Esta avaliación non será avaliable.
Resumo: A continuación faráse un resumo dos contidos da unidade, dándolle especial importancia ás súas
aplicacións. Deste xeito intentarase motivar ao alumnado. Ademáis exporánse os contidos mínimos da unidade
e explicaranse a metodoloxía a empregar, os criterios e os instrumentos de avaliación.
Desenvolvemento: Levarase a cabo o desenvolvemento propiamente dito da unidade. Nesta fase é cando terá
lugar o desenvolvemento dos contidos e se realizarán as actividades relalcionadas cos mesmos.
Por outra banda, o traballo que se vai realizar no taller levarase a cabo en grupos o máis heteroxéneos posible,
sempre que a situación sanitaria o permita. Cada membro do grupo deberá ter unha función concreta. Para
obter a nota do seu grupo de traballo no taller, o/a alumno/a deberá colaborar activamente co desenvolvemento
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dos proxectos.
O cumprimento das normas básicas de seguridade e hixiene e de mantemento do material e ferramentas do
taller son aspectos fundamentais para superar a materia. No traballo no taller, se un alumno/a poñe de xeito
intencionado en perigo a sua seguridade e/ou a dos seus compañeiros terá un 1 na avaliación.
O proxecto a realizar será proposto en cada caso polo profesor/a. Este traballo faráse a continuación da teoría.
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL
Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se traballe en equipo, para resolver
problemas tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos
relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social.
Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cál culos e
estimacións ou a planificar a realización de actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos
que son importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as
tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a procura de información,
para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e
económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. No ensino da tecnoloxía resulta adecuado
reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos
adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.
MODALIDADE PRESENCIAL
As clases de Tecnoloxía Industrial desenvolveránse en tres escenarios:
Aula de teoría: Durante o desenvolvemento de cada unidade faráse unha exposición de contidos e exercicios,
tanto teóricos como prácticos, que terán lugar neste espazo.
Aula-taller (se a situación sanitaria o permite) : Ao longo do curso iránse realizando distintos proxectos que se
corresponderán cos contidos que se están a impartir no momento da súa realización. Os materiais necesarios
para levar a cabo estes proxectos estarán dispoñibles no taller. Estes proxectos consistirán no deseño e
construcción de obxectos tecnolóxicos que satisfagan unha necesidade ou resolvan un problema.
Se non é posible ir a este espazo proporáse ao alumnado pequenos proxectos individuales para desenvolver
na casa.
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo actividades nas que é preciso empregar ferramentas
informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento nas distintas aulas e valoraráse o seu
cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado.
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As probas específicas terán lugar de forma presencial predominantemente, sen prexuicio de que se poidan
realizar probas específicas a través da Aula Virtual.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Aula de teoría: Durante o desenvolvemento de cada unidade faráse unha exposición de contidos e exercicios,
tanto teóricos como prácticos, que terán lugar neste espazo. No aspecto práctico e manipulativo, proporáse ao
alumnado pequenos proxectos individuales para desenvolver na casa.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Se planificarán vídeoconferencias a través da plataforma proporcionada pola
Administración para o desenvolvemento do currículo co alumnado que teña que permanecer na casa.
As probas específicas terán lugar de forma presencial predominantemente, sen prexuicio de que se poidan
realizar probas específicas a través del Aula Virtual para o alumnado que teña que permanecer na casa.
MODALIDADE NON PRESENCIAL
Aula Virtual:
Os contidos e actividades da materia estarán a disposición do alumnado nesta plataforma.
Proxectos individuais de construcción de obxetos tecnolóxicos estarán a disposición do alumnado
nesta plataforma.
Servizo de mensaxería para a comunicación entre alumnado e profesorado.
Espazos de debate empregando a ferramenta de Foros que dispón esta plataforma.
Probas específicas empregando as ferramentas que dispón a plataforma para este fin.
Avisos de información relevante empregando os foros de novas da plataforma.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Desenvolvemento do currículo a través da plataforma de vídeoconferencias proporcionada
pola Administración.
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as canles anteriormente citadas.
Para o alumnado sen conectividade achegarase o material de traballo a través das canles de comunicación
establecidas cos titores/as para que poidan traballar os contidos en papel.
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TIPOS DE ACTIVIDADES:
Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se aborda e espertar o seu
interese sobre os contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa,
noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a tratar, realizar unha tormenta de ideas con preguntas
abertas, analizar e comentar un vídeo relacionado co tema...
Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de que saben e que
procedementos, destrezas e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre un tema concreto, pode
realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais conceptos da unidade, ou un “test de coñecementos
previos” co que a profesora pode facerse unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral. Non se trata de
poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar á profesora a información que necesita para favorecer
aprendizaxes significativas e funcionais.
Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o alumnado adquira novos
coñecementos, empregaranse varios métodos:
Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de temas puntuais ou
propostas de técnicas de traballo.
Método histórico: Para un breve estudio dun obxecto tecnolóxico a través do tempo.
Método de proxectos: Para a construción dun obxecto tecnolóxico sinxelo, incluíndo a fase de deseño,
planificación e construción. Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas
coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas que se traballarán tanto os contidos
conceptuais, como os procedementais e actitudinais.
Actividades de síntese-resumo: Para que o alumnado estableza a relación entre os distintos contidos
aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden elaborar mapas conceptuais sobre os contidos da
unidade ou elaborar un resume. Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os
obxectivos ou que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades destinadas a desenvolver
os contidos de reforzo.
Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de aprendizaxe realizaranse
actividades como a procura de información en outras fontes das proporcionadas de xeito ordinario na aula
sobre algún dos contidos do tema. Actividades de avaliación: Son as actividades dirixidas á avaliación formativa
e sumativa que non se cubriron polas actividades de aprendizaxe dos tipos anteriores.
Nos distintos temas non será necesario empregar todas estas actividades, senón que haberá que axustalas ás
características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado.
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
Tras a detección de coñecementos previos, a estratexia para comezar a impartir os temas será expositora, coa
explicación dos aspectos teóricos fundamentais de cada unidade e a realización dunhas prácticas sinxelas
polos alumnos/as para asimilar os contidos. Tras esta fase inicial a metodoloxía será inminentemente práctica,
os alumnos/as levarán a cabo unhas actividades mais complexas e globais con aplicación reais nas que
utilizarán o aprendido previamente.
Cando se observe na detección de coñecementos previos que algún grupo xa ten un nivel medio-avanzado do
tema, se lles plantexará actividades de máis nivel que o resto da clase para non perder a súa motivación.
MODALIDADE PRESENCIAL
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo as exposicións de contidos e as actividades nas que é
preciso empregar ferramentas informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento na aula e valoraráse o seu cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado. O alumnado debe entregar as tarefas encomendadas a través desta plataforma.
As probas específicas terán lugar de forma presencial e a través da Aula Virtual.
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Aula de teoría: Durante o desenvolvemento de cada unidade faráse unha exposición de contidos e exercicios,
tanto teóricos como prácticos, que terán lugar neste espazo.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado. O alumnado debe entregar as tarefas encomendadas a través desta plataforma.
As probas específicas terán lugar de forma presencial e a través da Aula Virtual.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Se planificarán vídeoconferencias a través da plataforma proporcionada pola
Administración para o desenvolvemento do currículo co alumnado que teña que permanecer na casa.
MODALIDADE NON PRESENCIAL
Aula Virtual:
Os contidos e actividades da materia estarán a disposición do alumnado nesta plataforma.
Entrega de tarefas encomendadas pola profesora: faráse a través desta plataforma.
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Servizo de mensaxería para a comunicación entre alumnado e profesorado.
Espazos de debate empregando a ferramenta de Foros que dispón esta plataforma.
Probas específicas empregando as ferramentas que dispón a plataforma para este fin.
Avisos de información relevante empregando os foros de novas da plataforma.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Desenvolvemento do curículo a través da plataforma de vídeoconferencias proporcionada
pola Administración.
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as canles anteriormente citadas.
Para o alumnado sen conectividade achegarase o material de traballo a través das canles de comunicación
establecidas cos titores/as para que poidan traballar os contidos en papel.

PROGRAMACIÓN e INTRODUCIÓN Á ROBOTICA
Para establecer unha metodoloxía desta materia é conveniente exponer os principais obxectivos da mesma:
o O desenvolvemento de habilidades que lle permitan ao alumnado
Crear
Organizar
Abstraer
Imaxinar
Investigar e descubrir
Compartir
o Estimular a creatividade do alumnado, facendo que sexan creadores de proxectos.
o Coñecer os fundamentos do pensamento computacional e adquirir a habilidade de utilizalo para
resolver problemas sinxelos.
o Preparar ao alumnado para a utilización de ferramentas máis complexas.
o Estimular as gañas de explorar e descubrir novas ferramentas.
o Coñecer e empregar os recursos e as posibilidadesque as TIC ofrecen para a aprendizaxe ao longo de
tódala vida.
o Desenvolver e utilizar habilidades de pensamento crítico para planificar un proxecto e conducir o seu
desenvolvemento: administrar o proxecto, resolver problemas e tomar decisión que lle permitan acadar
o resultado desexado.
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o Mellorar a relación de traballo entre o alumnado, fomentando a coordinación para realizar proxectos de
xeito colaborativo.

A metodoloxía a empregar será principalmente práctica, pero terá asi mesmo un componente teórico.
Procurárase:
•

Enfocar o ensino desde unha perspectiva próxima ao mundo real para concienciar ao alumnado da
utilidade dos coñecementos que está adquirindo en diferentes áreas.

•

A conexión con outras materias do currículo do alumnado.

Utilizaranse técnicas de exposición, participación e aprendizaxe por parte dos alumnos/as. A dinámica
consistirá en :
•

Exposicións detalladas por parte do profesorado de determinados conceptos e aplicacións, e irán
seguidas de actividades individuais, ou en grupo, realizadas na propia aula de forma que axuden a
manexar dito concepto ou aplicación. Podendo tamén empregar recursos que se atopan na rede.

•

Debate sobre as actividades desenvolvidas en grupo na aula.

•

Probas prácticas individuais e en grupo e realización dun Proxecto Final para seguimento do grao de
consecución dos contidos e competencias do alumnado.

Tendo en conta que o alumnado non ten libro de texto, os contidos conceptuais serán preparados polo
profesorado mediante apuntes –formato dixital ou papel-, vídeos, presentacións… Este material, así como as
tarefas serán proporcionadas e recollidas por correo electrónico ou a través da Aula Virtual do centro.

MODALIDADE PRESENCIAL
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo as exposicións de contidos e as actividades nas que é
preciso empregar ferramentas informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento na aula e valoraráse o seu cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado. O alumnado debe entregar as tarefas encomendadas a través desta plataforma.
As probas específicas terán lugar de forma presencial e a través da Aula Virtual.
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MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
Aula de Informática: Durante o curso levaránse a cabo as exposicións de contidos e as actividades nas que é
preciso empregar ferramentas informáticas diversas.
Ao inicio de curso especificaránse as normas de uso e comportamento na aula e valoraráse o seu cumprimiento.
Aula Virtual: Os contidos e as actividades dos bloques que se vexan nas clases desenvolvidas na aula do centro
estarán a disposición do alumnado nesta plataforma. Deste xeito o alumnado pode seguir avanzando na materia
desde a casa. Ademáis a aula virtual dispón dun servizo de mensaxería que permite a comunicación entre o
alumnado e o profesorado. O alumnado debe entregar as tarefas encomendadas a través desta plataforma.
As probas específicas terán lugar de forma presencial e a través da Aula Virtual.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Se planificarán vídeoconferencias a través da plataforma proporcionada pola
Administración para o desenvolvemento do currículo co alumnado que teña que permanecer na casa.
MODALIDADE NON PRESENCIAL
Aula Virtual:
Os contidos e actividades da materia estarán a disposición do alumnado nesta plataforma.
Entrega de tarefas encomendadas pola profesora faráse a través desta plataforma.
Servizo de mensaxería para a comunicación entre alumnado e profesorado.
Espazos de debate empregando a ferramenta de Foros que dispón esta plataforma.
Probas específicas empregando as ferramentas que dispón a plataforma para este fin.
Avisos de información relevante empregando os foros de novas da plataforma.
Correo electrónico: Canle de comunicación complementaria entre alumnado e profesorado.
Vídeoconferencias: Desenvolvemento do currículo a través da plataforma de vídeoconferencias proporcionada
pola Administración.
Facilitarase apoio e retroalimentación ao alumnado empregando as canles anteriormente citadas.
Para o alumnado sen conectividade achegarase o material de traballo a través das canles de comunicación
establecidas cos titores/as para que poidan traballar os contidos en papel.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Debido a que os ritmos de aprendizaxe e desenvolvemento son diferentes nos alumnos dun mesmo grupo
énecesario desenvolver un traballo educativo que se concrete nunha oferta variada, que en todo momento se
axuste a cada unha das individualidades que hai na clase, permitindo que cada alumno siga o seu propio ritmo
de aprendizaxe en función das súas características para que poida lograr o máximo grao de desenvolvemento
das súas capacidades. O tratamento da atención ádiversidade faise en diferentes aspectos:
Contidos.
Dentro dos contidos que se traballan en cada unidade é posible distinguir entre aqueles que teñen un carácter
fundamental e os que teñen un carácter complementario. Así, dentro dos contidos básicos poderían estar
aqueles que posúen un carácter máis funcional e están, polo tanto, en condicións de satisfacer a un meirande
número de alumnos. Pero tamén, e de forma especial, os que contribúen en maior medida, o desenvolvemento
de capacidades que se consideran básicas ou resultan imprescindibles para posteriores aprendizaxes.
Metodoloxía.
Plantexar e levar a cabo estratexias metodolóxicas alternativas.
Emprego de recursos didácticos complementarios que se adapten ás características do alumno/a se resulta
necesario.
Presentar actividades graduadas en dificultade, de reforzo para alumnado con dificultades para acadar os
contidos fundamentais e de ampliación para aqueles alumnos menos necesitados de axuda ou que resolvan
tarefas comúns con maior rapidez e desexen proseguir a súa aprendizaxe de forma autónoma.
Organización flexible do tempo e do espacio.
Avaliación.
A avaliación de contidos recaerá de forma prioritaria sobre os contidos básicos ou fundamentais de cada
unidade. Tamén se empregarán distintos instrumentos para a avaliación e non sóa realización de probas
escritas.
A título xeral, e detectadas as necesidades especiais, propóñense catro medidas de atención:
Atención para a igualdade de oportunidades para unha educación de calidade.
Desenvolveranse as accións necesarias e aportaranse os recursos e os apoios precisos que permitan
compensar os efectos de situacións de desvantaxe social para o logro dos obxectivos de educación e de
formación previstos para cada unha das unidades didácticas.
Atención aos alumnos estranxeiros.
Favorecerase a incorporación ósistema educativo dos alumnos procedentes de países estranxeiros que
descoñezan a lingua e cultura española e galega, ou que presenten graves carencias en coñecementos
básicos. Desenvolveranse actividades específicas coa finalidade de facilitar a súa integración no nivel
adecuado.
Atención ós alumnos superdotados intelectualmente.
Co propósito de dar unha resposta educativa máis adecuada a estes alumnos, adoptaranse as medidas
necesarias para identificar e avaliar as súas necesidades da forma máis temprana e afectiva posible.
Atención aos alumnos con necesidades educativas especiais.
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Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educati vas
por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou por manifestar graves trastornos da personalidade
ou conducta, terán unha atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se é necesario,
realizarase, xunto co Departamento de Orientación, unha adaptación curricular.
Neste curso 2020-21 realizarase unha adaptación curricular a unha alumna de 2º ESO con discapacidade
auditiva e Trastorno Específico da Linguaxe.
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Materiais e recursos didácticos.
Para este curso os membros do departamento de Tecnoloxía decidiron que non se ía empregar libro de texto
para desenvolver os contidos das materias da ESO. O desenvolvemento dos contidos será proporcionado polo
profesorado empregando diversos materiais que non se extraigan dunha soa fonte, evitando así cinguirnos a
un texto concreto. Ademáis considérase que o alumnado dispón dunha ampla e moi variada bibliografía no
departamento para empregar que o profesor/a pode distribuir e tamén a posibilidade de acceso a internet,
variando de material curricular segundo o tema, para que a aprendizaxe se realice dun xeito máis aberto e máis
rico tanto en contidos como en procedementos.
Para as materias de Tecnoloxía Industrial de Bacharelato si se fixan uns libros de texto de referencia que
aglutinen o máximo de contidos que se van a desenvolver durante o curso xa que debido a amplitude de ditos
contidos parece necesario que os alumnos/as poidan cinguirse a un so libro.
Os libros de texto empregados polos alumnos de Bacharelato son os indicados a continuación:
CURSO

MATERIA

TÍTULO LIBRO

EDITORIAL

1º BACH
2º BACH

IDIOMA

TEC. IND. I

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

MC GRAW HILL

CASTELÁN

TEC. IND. II

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

MC GRAW HILL

CASTELÁN

Nas materias de Tecnoloxías da Información e da Comunicación - 4º ESO, 1º BAC, 2º BAC – así como en
Programación e Iniciación á Robótica- non se empregará libro de texto xa que, dado o enfoque metodolóxico
de carácter eminentemente práctico que se da á materia, se considera máis axeitado traballar con material
repartido polo profesor/a así como a información extraída da rede.
Na aula taller disponse de ordenador e dunha pequena biblioteca con libros monográficos, pósters, fotografías
e algunha colección na que o alumno/a poida investigar á hora de acometer unha posible proposta aberta.
Os profesores do departamento contan con medios audiovisuais – proxector e ordenador en tódalas aulas do
centro- e tamén cunha aula de informática como soporte a unha metodoloxía activa e participativa.
Empregando este tipo de soporte os recursos e materiais amplíanse a dvd, cdrom, sóftware educativo, gráficos
animados e a INTERNET.
O uso da Aula Virtual será fundamental durante este curso para o desenvolvemento do proceso ensinoaprendizaxe nas materias do departamento de tecnoloxía, para iso todo alumnado está matriculado en todas
as materias do noso departamento segundo o curso. Nesta plataforma o alumnado atopará contidos teóricos,
actividades, tarefas, mensaxes, avisos, material multimedia, ..., da materia correspondente.
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Na aula taller dispónse de ferramentas, aparatos de medida, maquinaria, mecanismos, maquetas, proxectos
de alumnos de cursos anteriores así como de material funxible necesario para a realización dos proxectos.
O feito de dispoñer dunha aula de informática propia para Tecnoloxía é fundamental para o desenvolvemento
do currículo da mesma, para o emprego de simuladores de circuítos eléctricos/neumáticos e de operadores
mecánicos, programas de deseño gráfico, software para xerar documentos asociados aos proxectos técnicos,
así como ferramenta para busca de información, etc.
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Procedemento para a avaliación inicial

Avaliación inicial para 2º, 3º e 4º ESO
Tests tanto orais como escritos que permitan coñecer o nivel de cada alumno/a e da clase en xeral. Nestes
tests figurarán cuestións que permitan avaliar a expresión escrita, oral e gráfica. Tamén se busca avaliar os
coñecementos físicos, matemáticos e propiamente tecnolóxicos.
Consulta e análise dos informes individualizados elaborados ao final do curso pasado.
Seguimento do interese do alumnado pola materia.
Seguimento do comportamento dos alumnos/as cos seus compañeiros e compañeiras e co profesor/a.
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Acreditación de coñecementos previos no
Bacharelato.

Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Tecnoloxía Industrial I de 1º de
Bacharelato

Procedementos para acreditar os coñecementos previos de Tecnoloxía da Información e da
Comunicación de 1º de Bacharelato
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Procedemento de avaliación continua.
Criterios de cualificación Tecnoloxía ESO
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías que o departamento de Tecnoloxía imparte na etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Para isto levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e
cando o alumno/a acade a partir do cinco (incluído) na avaliación considerarase que acadou os obxectivos
mínimos e polo tanto aprobará a avaliación.
Para cada avaliación establécese que o recollido no BLOQUE 1 forme un conxunto que se corresponderá co
90 % da cualificación final e o recollido no BLOQUE 2 se corresponderá co 10 % de dita cualificación.
BLOQUE 1
- Probas específicas (escritas ou en formato online a través da Aula Virtual)
-

Actividades: (Para réxime presencial, semipresencial ou non presencial)
•
•
•
•
•

Tarefas
Proxectos
Elaboración de documentación empregando ferramentas dixitais
Traballos de investigación
Rexistro de traballo persoal do alumno/a

BLOQUE 2
- Predisposición á aprendizaxe
- Interese pola materia
- Respecto aos seus compañeiros/as e ao seu dereito a aprender
- Respecto ao profesor/a e ao seu dereito a exercer o seu traballo con dignidade
- Puntualidade
- Respecto aos materiais e instalacións
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As probas específicas serán cualificadas de cero a dez e para superalas haberá que acadar, como mínimo,
unha cualificación de cinco.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba específica a cualificación desta parte realizarase calculando a
media aritmética de tódalas cualificacións sempre que non haxa ningunha cunha cualificación inferior a cinco escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa se citou
anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
É imprescindible que cando se avalien os contidos teóricos –probas específicas- o alumno/a teña como mínimo
unha cualificación de cinco na avaliación dos mesmos para aprobar a avaliación correspondente,
independentemente da cualificación dos contidos procedementais – actividadesSe un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporá de actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba específica –exame de recuperación- que lle permita intentar
de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada trimestre ou a final
de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do grupo co que se
esté a traballar.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das calificacións das tres avaliacións.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o profesor unha data posterior para a
realización da mesma.

Criterios de cualificación Tecnoloxías da Información e da Comunicación 4º ESO
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías de Información e da Comunicación que o departamento de Tecnoloxía imparte na
etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e cando o
alumno acade o cinco nunha avaliación considerarase que acadou os obxectivos mínimos e polo tanto aprobará
a avaliación.
Para cada avaliación establécese:
- Tarefas prácticas, empregando aplicacións informáticas ás que fai referencia o currículo da materia,
e/ou traballos escritos constituirán o 60 % da cualificación final do trimestre.
- Probas específicas escritas e prácticas constituirán un 30 % da cualificación final do trimestre ( de
non realizarse este tipo de probas esta porcentaxe sumariase a do apartado anterior).

50

- O interese pola materia, predisposición á aprendizaxe e o respecto polos compañeiros/as, polo
profesor/a, polas normas de uso da ula informática así como a puntualidade constituirán un 10 % da
cualificación final do trimestre.
Os alumnos/as que non presenten as tarefas prácticas e/ou traballos escritos en data levarán unha cualificación
negativa nos mesmos, xa que constarán como non presentadas.
O alumnado que presente tarefas ou traballos copiados doutros compañeiros/as levará unha cualificación
negativa nos mesmos.
O alumnado que presente tarefas e traballos copiados literalmente das fontes de información onde consulta,
en lugar de elaborar o seu propio material a partir de diversas fontes levará unha cualificación negativa nos
mesmos.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporáde actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba escrita e/ou práctica –exame de recuperación- que lle permita
intentar de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada trimestre
ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do grupo co
que se estéa traballar.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba escrita ou práctica a cualificación desa avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
Para calcular a nota dos traballos prácticos e traballos escritos procedérase a calcular a media aritmética das
notas de tódalas prácticas ou traballos. Estas notas estarán comprendidas entre o cero e o dez.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións.
Criterios de cualificación Tecnoloxía Industrial I 1º Bacharelato
Para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha das avaliacións cunha cualificación
numérica de cinco nunca escala de cero a dez.
En cada avaliación as probas específicas suporán un 90 % da cualificación final e o traballo diario do alumnado,
puntualidade, o seu interese pola materia, respecto a compañeiros/as, respecto ao profesor/a suporán un 10
% desa cualificación.
Agora ben, naquelas probas específicas de diagnóstico nas que estean claramente diferenciadas a parte de
teoría e a parte de problemas deberase acadar unha nota mínima –a metade da cualificación da proba- en cada
unha delas para proceder a realización da media aritmética entrambas partes. De non ser así non se realizaría
dita media xa que se consideraría que, como xa se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non
pode compensar unha moi deficiente noutra.
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Se nunha avaliación houbese máis dunha proba específica a cualificación desta avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avaliación disporá de actividades de recuperación
e a oportunidade da realización dunha nova proba específica –exame de recuperación- que lle permita intentar
de novo acadar eses obxectivos. Esta proba específica poderase levar a cabo despois de finalizar cada
trimestre ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do
grupo co que se esté a traballar.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das calificacións das tres avaliacións.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.

Criterios de cualificación Tecnoloxía Industrial II 2º Bacharelato
Para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha das avaliacións cunha cualificación
numérica de cinco nunca escala de cero a dez.
En cada avaliación as probas específicas suporán un 90 % da cualificación final e o traballo diario do alumnado,
puntualidade, o seu interese pola materia, respecto a compañeiros/as, respecto ao profesor/a suporán un 10
% desa cualificación.
Agora ben, naquelas probas específicas de diagnóstico nas que estean claramente diferenciadas a parte de
teoría e a parte de problemas deberase acadar unha nota mínima –a metade da cualificación da proba- en cada
unha delas para proceder a realización da media aritmética entrambas partes. De non ser así non se realizaría
dita media xa que se consideraría que, como xa se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non
pode compensar unha moi deficiente noutra.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba específica a cualificación desta avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporá de actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba específica –exame de recuperación- que lle permita intentar
de novo acadar eses obxectivos. Esta proba específica poderase levar a cabo despois de finalizar cada
trimestre ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do
grupo co que se esté a traballar.
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A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das calificacións das tres avaliacións.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
Criterios de cualificación Tecnoloxías da Información e da Comunicación 1º Bacharelato
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías de Información e da Comunicación que o departamento de Tecnoloxía imparte na
etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e cando o
alumno acade o cinco nunha avaliación considerarase que acadou os obxectivos mínimos e polo tanto aprobará
a avaliación.
Para cada avaliación establécese:
- Tarefas prácticas, empregando aplicacións informáticas ás que fai referencia o currículo da materia, e/ou
traballos escritos constituirán o 60 % da cualificación final do trimestre.
- Probas específicas escritas e prácticas constituirán un 30 % da cualificación final do trimestre ( de non
realizarse este tipo de probas esta porcentaxe sumariase a do apartado anterior).
- O interese pola materia, predisposición á aprendizaxe e o respecto polos compañeiros/as, polo profesor/a,
polas normas de uso da ula informática así como a puntualidade constituirán un 10 % da cualificación final do
trimestre.
Os alumnos/as que non presenten as tarefas prácticas e/ou traballos escritos en data levarán unha cualificación
negativa nos mesmos, xa que constarán como non presentadas.
O alumnado que presente tarefas ou traballos copiados doutros compañeiros/as levarán tamén unha
cualificación negativa nos mesmos.
O alumnado que presente tarefas e traballos copiados literalmente das fontes de información onde consulta,
en lugar de elaborar o seu propio material a partir de diversas fontes levará unha cualificación negativa nos
mesmos.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporáde actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba escrita e/ou práctica –exame de recuperación- que lle permita
intentar de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada trimestre
ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do grupo co
que se estéa traballar.

53

Se nunha avaliación houbese máis dunha proba escrita ou práctica a cualificación desa avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
Para calcular a nota dos traballos prácticos e traballos escritos procedérase a calcular a media aritmética das
notas de tódalas prácticas ou traballos. Estas notas estarán comprendidas entre o cero e o dez.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das cualificacións das tres a valiacións.

Criterios de cualificación Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2º Bacharelato
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías de Información e da Comunicación que o departamento de Tecnoloxía imparte na
etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e cando o
alumno acade o cinco nunha avaliación considerarase que acadou os obxectivos mínimos e polo tanto aprobará
a avaliación.
Para cada avaliación establécese:
- Tarefas prácticas, empregando aplicacións informáticas ás que fai referencia o currículo da materia, e/ou
traballos escritos constituirán o 60 % da cualificación final do trimestre.
- Probas específicas escritas e prácticas constituirán un 30 % da cualificación final do trimestre ( de non
realizarse este tipo de probas esta porcentaxe sumariase a do apartado anterior).
- O interese pola materia, predisposición á aprendizaxe e o respecto polos compañeiros/as, polo profesor/a,
polas normas de uso da ula informática así como a puntualidade constituirán un 10 % da cualificación final do
trimestre.
Os alumnos/as que non presenten as tarefas prácticas e/ou traballos escritos en data levarán unha cualificación
negativa nos mesmos, xa que constarán como non presentadas.
O alumnado que presente tarefas ou traballos copiados doutros compañeiros/as levarán tamén unha
cualificación negativa nos mesmos.
O alumnado que presente tarefas e traballos copiados literalmente das fontes de información onde consulta,
en lugar de elaborar o seu propio material a partir de diversas fontes levará unha cualificación negativa nos
mesmos.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
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Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avaliación disporá de actividades de recuperación
e a oportunidade da realización dunha nova proba escrita e/ou práctica –exame de recuperación- que lle
permita intentar de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada
trimestre ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do
grupo co que se estéa traballar.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba escrita ou práctica a cualificación desa avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
Para calcular a nota dos traballos prácticos e traballos escritos procedérase a calcular a media aritmética das
notas de tódalas prácticas ou traballos. Estas notas estarán comprendidas entre o cero e o dez.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións.

Criterios de cualificación Programación 1º ESO e 2º ESO
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías de Información e da Comunicación que o departamento de Tecnoloxía imparte na
etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e cando o
alumno acade o cinco nunha avaliación considerarase que acadou os obxectivos mínimos e polo tanto aprobará
a avaliación.
Para cada avaliación establécese:
- Tarefas prácticas, empregando aplicacións informáticas ás que fai referencia o currículo da materia, e/ou
traballos escritos constituirán o 60 % da cualificación final do trimestre.
- Probas específicas escritas e prácticas constituirán un 30 % da cualificación final do trimestre ( de non
realizarse este tipo de probas esta porcentaxe sumariase a do apartado anterior).
- O interese pola materia, predisposición á aprendizaxe e o respecto polos compañeiros/as, polo profesor/a,
polas normas de uso da ula informática así como a puntualidade constituirán un 10 % da cualificación final do
trimestre.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
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Os alumnos/as que non presenten as tarefas prácticas e/ou traballos escritos en data levarán unha cualificación
negativa nos mesmos, xa que constarán como non presentadas.
O alumnado que presente tarefas ou traballos copiados doutros compañeiros/as levarán tamén unha
cualificación negativa nos mesmos.
O alumnado que presente tarefas e traballos copiados literalmente das fontes de información onde consulta,
en lugar de elaborar o seu propio material a partir de diversas fontes levará unha cualificación negativa nos
mesmos.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporáde actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba escrita e/ou práctica –exame de recuperación- que lle permita
intentar de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada trimestre
ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do grupo co
que se estéa traballar.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba escrita ou práctica a cualificación desa avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
Para calcular a nota dos traballos prácticos e traballos escritos procedérase a calcular a media aritmética das
notas de tódalas prácticas ou traballos. Estas notas estarán comprendidas entre o cero e o dez.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións.

Criterios de cualificación Inciación á Robótica
Considérase que tódolos logros do alumno/a axudan a obter unha cualificación positiva e, pola contra, unha
boa cualificación nunha parte non pode compensar outra moi deficiente noutra. Preténdese que o alumno/a
acade os obxectivos dunha maneira equilibrada e gradual.
Máis tendo en conta o anterior establécense uns mínimos que o alumnado debe considerar á hora de ser
avaliado e posteriormente cualificado. Así debe coñecer que todo o que se expón a continuación será aplicable
a materia de Tecnoloxías de Información e da Comunicación que o departamento de Tecnoloxía imparte na
etapa da ESO.
Deste xeito queda establecido que para aprobar a materia a final de curso deben estar aprobadas cada unha
das avaliacións. Levarase a cabo unha cualificación numérica, de cero a dez, en cada avaliación e cando o
alumno acade o cinco nunha avaliación considerarase que acadou os obxectivos mínimos e polo tanto aprobará
a avaliación.
Para cada avaliación establécese:
- Tarefas prácticas, empregando aplicacións informáticas ás que fai referencia o currículo da materia, e/ou
traballos escritos constituirán o 60 % da cualificación final do trimestre.
- Probas específicas escritas e prácticas constituirán un 30 % da cualificación final do trimestre ( de non
realizarse este tipo de probas esta porcentaxe sumariase a do apartado anterior).
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- O interese pola materia, predisposición á aprendizaxe e o respecto polos compañeiros/as, polo profesor/a,
polas normas de uso da ula informática así como a puntualidade constituirán un 10 % da cualificación final do
trimestre.
No caso de non poder asistir a algunha proba escrita e/ou práctica ou realizar algún traballo práctico, por razóns
médicas, o alumnado deberá aportar un xustificante médico da circunstancia, fixando o/a profesor/a unha data
posterior para a realización da mesma.
Os alumnos/as que non presenten as tarefas prácticas e/ou traballos escritos en data levarán unha cualificación
negativa nos mesmos, xa que constarán como non presentadas. O alumnado que presente tarefas ou traballos
copiados doutros compañeiros/as levarán tamén unha cualificación negativa nos mesmos.
O alumnado que presente tarefas e traballos copiados literalmente das fontes de informaci ón onde consulta,
en lugar de elaborar o seu propio material a partir de diversas fontes levará unha cualificación negativa nos
mesmos.
Se un alumno/a non acadase os obxectivos mínimos nunha avalición disporáde actividades de recuperación e
a oportunidade da realización dunha nova proba escrita e/ou práctica –exame de recuperación- que lle permita
intentar de novo acadar eses obxectivos. Esta proba poderase levar a cabo despois de finalizar cada trimestre
ou a final de curso, deixando isto a consideración de cada profesor en función das características do grupo co
que se estéa traballar.
Se nunha avaliación houbese máis dunha proba escrita ou práctica a cualificación desa avaliación realizarase
calculando a media aritmética de tódalas cualificacións sempre non haxa ningunha cunha cualificación inferior
a cinco -escala de cero a dez-, de ser así xa non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
Para calcular a nota dos traballos prácticos e traballos escritos procedérase a calcular a media aritmética das
notas de tódalas prácticas ou traballos. Estas notas estarán comprendidas entre o cero e o dez.
A cualificación final de Xuño calcularase realizando a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións.
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Procedemento de avaliación extraordinaria na ESO
TECNOLOXÍA 2º ESO
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u on line, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Se a proba estivera
diferenciada en avaliacións, cada unha de las será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar,
como mínimo, unha cualificación de cinco. A cualificación final da proba calcularase realizando a media
aritmética das calificacións das tres avaliacións, sempre que todas foran superadas.
TECNOLOXÍA 3º ESO
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u on line, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Se a proba estivera
diferenciada en avaliacións, cada unha de las será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar,
como mínimo, unha cualificación de cinco. A cualificación final da proba calcularase realizando a media
aritmética das calificacións das tres avaliacións, sempre que todas foran superadas.
TECNOLOXÍA 4º ESO
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u on line, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Se a proba estivera
diferenciada en avaliacións, cada unha de las será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar,
como mínimo, unha cualificación de cinco. A cualificación final da proba calcularase realizando a media
aritmética das calificacións das tres avaliacións, sempre que todas foran superadas.
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u on line para avaliar os contidos mínimos
que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
PROGRAMACIÓN
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial ou on line para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
INTRODUCIÓN Á ROBÓTICA
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u on line para avaliar os contidos mínimos
que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
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Procedemento de avaliación extraordinaria no
Bacharelato

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos mínimos
que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Agora ben, se nesta proba
escrita están claramente diferenciadas a parte de teoría a a parte de problemas deberase acadar unha nota
mínima –a metade da cualificación da proba- en cada unha delas para proceder a realización da media
aritmética entrambas partes. De non ser así non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
En Setembro levarase a cabo unha única proba proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Agora ben, se nesta
proba escrita están claramente diferenciadas a parte de teoría a a parte de problemas deberase acadar unha
nota mínima –a metade da cualificación da proba- en cada unha delas para proceder a realización da media
aritmética entrambas partes. De non ser así non se realizaría dita media xa que se consideraría que, como xa
se citou anteriormente, unha boa cualificación nunha parte non pode compensar unha moi deficiente noutra.
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I
En Setembro levarase a cabo unha única proba proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II
En Setembro levarase a cabo unha única proba proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos
mínimos que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
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Procedemento para o seguimento e avaliación das
materias pendentes na ESO.

Actividades de seguemento das materias pendentes de Tecnoloxía de ESO
Durante o mes de outubro os alumnos que teñan pendente Tecnoloxías de ESO serán informados do plan de
traballo que deben seguir para acadar os obxectivos mínimos que lles permita aprobar a devandita materia.
Este plan de traballo consistirá fundamentalmente en:
• Realización de traballos escritos de carácter obrigatorio que se lle entregarán ao longo do curso: resumos
de temas, esquemas, exercicos prácticos, etc. que se corresponderá cun 50% da cualificación.
• Realización de probas específicas, presencial u online -exames-, as cales se corresponderán co 50 % da
cualificación.
Dividirase a materia en dúas partes e realizarase un exame parcial, presencial u online, cada catrimestre para
avaliar e cualificar cada unha destas partes. Para aprobar cada catrimestre deberase acadar un cinco –nunha
escala de cero a dez- como cualificación final (proba escrita + traballos entregados). Para aprobar a asignatura
deberá estar aprobado cada un destes catrimestres e para calcular a cualificación final realizarase a media
aritmética das cualificacións de cada un deles. De non ser así os alumnos/as disporán dunha nova oportunidade
a final de curso, xa que se realizará un exame final, presencial u online, de toda a materia que permita recuperar
os catrimestres que non foron superados anteriormente.
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos mínimos
que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco.
Os profesoras do Departamento de Tecnoloxía estarán dispoñibles durante o curso para aclarar ós alumnos
calquera dúbida, cando os horarios o permitan.
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Procedemento para o seguimento e avaliación das
materias pendentes no Bacharelato.

Actividades de seguemento das materias pendentes de Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato
Durante o mes de outubro os alumnos que teñan pendente Tecnoloxía Industrial I de 1º de Bacharelato serán
informados do plan de traballo que deben seguir para acadar os obxectivos mínimos que lles permita aprobar
a devandita materia.
Este plan de traballo consistirá fundamentalmente en:
• Realización de traballos escritos de carácter obrigatorio que se lle entregarán ao longo do curso: resumos
de temas, esquemas, exercicos prácticos, etc. que se corresponderá cun 15 % da cualificación.
• Realización de probas específica, presencial u online -exames-, as cales se corresponderán co 85 % da
cualificación.
Dividirase a materia en dúas partes e realizarase un exame parcial, presencial u online, cada catrimestre para
avaliar e cualificar cada unha destas partes. Para aprobar cada catrimestre deberase acadar un cinco –nunha
escala de cero a dez- como cualificación final (proba escrita + traballos entregados). Para aprobar a asignatura
deberá estar aprobado cada un destes catrimestres e para calcular a cualificación final realizarase a media
aritmética das cualificacións de cada un deles. De non ser así os alumnos/as disporán dunha nova oportunidade
a final de curso, xa que se realizará un exame final, presencial u online, de toda a materia que permita recuperar
os catrimestres que non foron superados anteriormente.
En Setembro levarase a cabo unha única proba específica, presencial u online, para avaliar os contidos mínimos
que será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar un cinco. Se a proba estivera
diferenciada en avaliacións, cada unha delas será cualificada de cero a dez e para superala haberá que acadar,
como mínimo, unha cualificación de cinco. A cualificación final da proba calcularase realizando a media
aritmética das calificacións das tres avaliacións, sempre que todas foran superadas.
Os profesores do Departamento de Tecnoloxía estarán dispoñibles durante o curso para aclarar ós alumnos
calquera dúbida, cando os horarios o permitan.
Actividades de seguemento das materias pendentes de Tecnoloxía da Información e da Comunicación
de 1º de Bacharelato
Non hai alumnado con esta materia pendente.
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Medidas de atención a diversidade
Debido a que os ritmos de aprendizaxe e desenvolvemento son diferentes nos alumnos dun mesmo grupo
énecesario desenvolver un traballo educativo que se concrete nunha oferta variada, que en todo momento se
axuste a cada unha das individualidades que hai na clase, permitindo que cada alumno siga o seu propio ritmo
de aprendizaxe en función das súas características para que poida lograr o máximo grao de desenvolvemento
das súas capacidades. O tratamento da atención ádiversidade faise en diferentes aspectos:
Contidos.
Dentro dos contidos que se traballan en cada unidade éposible distinguir entre aqueles que teñen un carácter
fundamental e os que teñen un carácter complementario. Así, dentro dos contidos básicos poderían estar
aqueles que posúen un carácter máis funcional e están, polo tanto, en condicións de satisfacer a un meirande
número de alumnos. Pero tamén, e de forma especial, os que contribúen en maior medida, o desenvolvemento
de capacidades que se consideran básicas ou resultan imprescindibles para posteriores aprendizaxes.
Metodoloxía.
Plantexar e levar a cabo estratexias metodolóxicas alternativas.
Emprego de recursos didácticos complementarios que se adapten ás características do alumno/a se resulta
necesario.
Presentar actividades graduadas en dificultade, de reforzo para alumnado con dificultades para acadar os
contidos fundamentais e de ampliación para aqueles alumnos menos necesitados de axuda ou que resolvan
tarefas comúns con maior rapidez e desexen proseguir a súa aprendizaxe de forma autónoma.
Organización flexible do tempo e do espacio.
Avaliación.
A avaliación de contidos recaeráde forma prioritaria sobre os contidos básicos ou fundamentais de cada
unidade. Tamén se empregarán distintos instrumentos para a avaliación e non sóa realización de probas
escritas.
A título xeral, e detectadas as necesidades especiais, propóñense catro medidas de atención:
Atención para a igualdade de oportunidades para unha educación de calidade.
Desenvolveranse as accións necesarias e aportaranse os recursos e os apoios precisos que permitan
compensar os efectos de situacións de desvantaxe social para o logro dos obxectivos de educación e de
formación previstos para cada unha das unidades didácticas.
Atención aos alumnos estranxeiros.
Favorecerase a incorporación ao sistema educativo dos alumnos procedentes de países estranxeiros que
descoñezan a lingua e cultura española e galega, ou que presenten graves carencias en coñecementos
básicos. Desenvolveranse actividades específicas coa finalidade de facilitar a súa integración no nivel
adecuado.
Atención ós alumnos superdotados intelectualmente.

62

Co propósito de dar unha resposta educativa máis adecuada a estes alumnos, adoptaranse as medidas
necesarias para identificar e avaliar as súas necesidades da forma máis temprana e afectiva posible.
Atención aos alumnos con necesidades educativas especiais.
Os alumnos con necesidades educativas especiais que requiran determinados apoios e atencións educativas
por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriais ou por manifestar graves trastornos da personalidade
ou conducta, terán unha atención especializada coa finalidade de conseguir a súa integración. Se énecesario,
realizarase, xunto co Departamento de Orientación, unha adaptación curricular.
Este curso, de feito, contémplase a realización dunha ACI a unha alumna de 2º ESO con discapacidade auditiva
e Trastorno Específico da Linguaxe.
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Actividades complementarias e extraescolares
Debido a situación sanitaria actual provocada pola pandemia pola covid e, en previsión de que esta situación
se prolongue, o departamento de Tecnoloxía non presenta ninguna proposta de actividades complementarias
e extraescolares para este curso de carácter presencial.
Se dita situación sanitaria se revertira o departamento se reuniría para propoñelas e poder ser levadas ao
Consello Escolar para a súa aprobación.
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Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino
e a práctica docente.

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para introducir
as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de manera continua.
Con isto pretendemos unh avaliación que contribúa a garantizar a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos
estes logros e dificultades encontrados serán recollidos na Memoria Final de curso, xunto coas correspondentes
Propostas de Mellora de cara a que cada curso escolar, para que a práctica docente aumente o seu nivel de
calidade.
Os indicadores de logro para avaliar a práctica docente deste curso serán os seguintes:
1. PLANIFICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.
Valora se os materiais e recursos didácticos son os axeitados, valorar se a planificación é axeitada
(número e duración das actividades, nivel de dificultade, interese para o alumnado), significativa
para o proceso de aprendizaxe dos alumnos/as e con obxectivos ben definidos.
Valora a metodoloxía empregada.
Valora o grao de consecución acadado polo alumnado nas competencias.
Adecúa os obxectivos aos coñecementos previos do alumnado.
Valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos.
Valora a temporalización asignada a cada unidade didáctica.
Fai proposta de modificación para o curso seguinte.
Realiza autoevaluación da function docente, con cuestionarios realizados polo alumnado ao final
de cada trimestre.

2. MOTIVACIÓN DO ALUMNADO
• Establece canles de comunicación para que o diálogo professor-alumno/a sexa fluído dentro e
fóra da aula.
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Evita a repetición de exercicios a fin de introducer elementos novedosos que motive ao .
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3. NA AULA
• Resume e repasa ao comezo de cada sesion os contidos xa traballados en sessions anteriores.
• Utiliza exemplos na introducion de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sessions de traballo.
• Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado.
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan acadar os estándares de
aprendizaxe e adquisición das competencias clave.
4. AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO-APRENDIZAXE
• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, exercicios, probas e actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducer melloras.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de
ensino aprendizaxe.
NOTA.- Farase para cada un dos indicadores unha valoración de 0 a 5 e proporanse medidas de mellora no caso
de que a valoración sexa inferior a 5.
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Indicadores de logro para avaliar a programación
didáctica.

Identifica na programación obxetivos, contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
adaptados ás características do grupo de alumnos aos que vai dirixida a programación.
▪

Describe as medidas para atender tanto aos alumnos con ritmo más lento de aprendizaxe como aos
que presentan un ritmo máis rápido.
▪

Emprega materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e en canto a tipo
de texto (continuo, discontinuo).
▪

Emprega materiais “auténticos” para favorecer o desenvolvemento das competencias clave e a
transferencia das aprendizaxes do entorno escolar ao sociofamiliar e profesional.
▪

▪

Estimula tanto o pensamento lóxico (vertical) como o pensamento creativo (lateral).

Fomenta, a través da su propia conducta e suas propostas de experiencias de ensino-aprendizaxe,
a educación en valores.
▪

Favorece a participación activa do alumno, para estimular a implicación na construcción das suas
propias aprendizaxes.
▪

Enfronta ao alumno áa resolución de problemas complexos da vida cotidiana que exixen aplicar de
forma conxunta os coñementos adquiridos.
▪
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Establece cauces de cooperación efectiva coas familias para o desenvolvemento da educación en
valores e no establecimento de pautas de lectura, estudio e esforzo na casa, condicións para favorecer a iniciativa
e autonomía personal.
▪

Propón actividades que estimulen as distintas fases do proceso da construcción dos contidos
(identificación de coñecementos previos, presentación, desenvolvemento, profundización, síntese).
▪

▪

Da resposta aos distintos tipos de intereses, necesidades e capacidades dos alumnos.

Orienta as actividades ao desenvolvemento de capacidades e competencias, tendo en conta que os
contidos non son o eixo exclusivo das tareas de planificación, senón un elemento máis do proceso.
▪

Estimula a propia actividade constructiva do alumno, superando o énfasis na actividade do profesor
e o seu protagonismo.
▪

Tamén velaremos polo axuste e calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes
indicadores:

▪

Recoñecemento e respeto polas disposicións legais que determinan seus principios e elementos básicos.

Adecuación da secuencia e distribución temporal das unidades didácticas e, nelas, dos obxetivos, contidos,
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.
▪

▪

Validez dos perfís competenciais e da súa integración cos contidos da materia.

▪

Avaliación do tratamento dos temas transversais.

▪

Pertinencia das medidas de atención á diversidade e as adaptacións curriculares aplicadas.
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▪

Valoración das estratexias e instrumentos de avaliación das aprendizaxes do alumnado.

▪

Pertinencia dos criterios de calificación.

▪

Avaliación dos procedementos, instrumentos de avaliación e indicadores de logro do proceso de ensino.

▪

Idoneidade dos materiais e recursos didácticos utilizados.

▪

Adecuación das actividades extraescolares e complementarias programadas.

▪

Detección dos aspectos mellorables e indicación dos ajustes que se realizarán en consecuencia.

A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para introducir
as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de manera continua.
Con isto pretendemos unh avaliación que contribúa a garantizar a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos
estes logros e dificultades encontrados serán recollidos na Memoria Final de curso, xunto coas correspondentes
Propostas de Mellora de cara a que cada curso escolar, a práctica docente aumente o seu nivel de calidade.
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ANEXO I

70

PROGRAMACIÓN 1º-2º ESO

1

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: DIAGRAMAS DE FLUXO
1ª AVALIACIÓN
d
g
i
l

B1.1. Diagramas de fluxo: elementos, B1.1. Representar algoritmos mediante diagramas PROB1.1.1. Elabora diagramas de fluxo para Recoñecer os CD
elementos e CMCCT.
símbolos e o seu significado; de fluxo.
deseñar e representar algoritmos
símbolos dun
ferramentas
diagrama de CAA
CSIEE
fluxo.
Representar
algoritmos de
problemas
reais da vida
cotiá mediante
diagramas de
fluxo.

b
d
g
i
l

CMCCT
B1.2. O termo "algoritmo". Deseño de .B1.2. Resolver problemas sinxelos utilizando PROB1.2.1. Analiza problemas para elaborar Analizar
CD
algoritmos utilizando diagramas de fluxo. algoritmos.
algoritmos que os resolven.
problemas
CSIEE
sinxelos
da
B1.3. Técnicas de resolución de
vida
real
para
problemas.
elaborar
algoritmos que
os resolven.
Deseñar
algoritmos con
diagramas de
fluxo.

CL
EOE
CA
E
TIC

CL
EOE
CA
E
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para
60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
BLOQUE 3:
-Predisposición á
10 %
aprendizaxe
-Interese pola
materia

2

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

PROB1.2.2. Obtén o resultado de seguir un Acadar
o CMCCT
algoritmo partindo de determinadas condicións. resultado de CD
seguir
un
algoritmo
sinxelo
a
partires das
condicións
especificadas.
b
d
g
i
l

B1.4. Elementos dun programa B1.3. Analizar a estrutura dun programa informático, PROB1.3.1. Identifica elementos característicos Identificar os CD
informático: estruturas e bloques identificando os elementos propios da linguaxe de da linguaxe de programación en programas elementos
CMCCT
fundamentais
fundamentais.
programación utilizada e a súa función.
sinxelos.
dun programa
B1.5. Estruturas de control: secuenciais,
sinxelo.
condicionais e iterativas.
Recoñecer as
estruturas de
B1.6.
Programación
estruturada:
control:
procedementos e funcións.
secuenciais,
condicionais e
iterativas.

CL
EOE
CA
E
TIC

criterios de
cualificación

-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

.

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES
1ª, 2ª AVALIACIÓN

b
d
g
i
l

B2.1. Elementos da sintaxe da linguaxe. B2.1. Empregar as construcións básicas dunha PROB2.1.1. Describe o comportamento dos Coñecer
os CD
linguaxe
de
programación
por
bloques
para
resolver
elementos
básicos
da
linguaxe.
elementos
B2.2. Elementos do contorno de traballo.
CMCCT.
básicos
da CCL
B2.3. Deseño de algoritmos utilizando problemas.
linguaxe
de
ferramentas informáticas.
programación
por bloques
coa que se
traballa
en
clase.

CL
EOE
CA
E
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades

3

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

Coñecer
os
elementos do
contorno de
traballo.
PROB2.1.2. Emprega correctamente
elementos do contorno de traballo
programación.

(empregar
BLOQUE 2:
ferramentas
60 %
informáticas para a
programación por
bloques e entregar
a través da Aula
Virtual ou outra
plataforma on line,
según se indique)

os Empregar as CMCCT
de construccións CD
básicas
da
linguaxe
de
programación
por bloques
coa que se
está a traballar
na clase.

PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos Deseñar
e CMCCT
usando elementos gráficos e interrelacionados implementar CD
para resolver problemas concretos.
algoritmos
CAA
sinxelos
CSIEE
empregando
elementos
gráficos.

b
d
g
i
l

B2.4. Instrucións básicas: movemento, B2.2. Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe PROB2.2.1. Realiza programas sinxelos na Realizar
CD
aparencia, sons e debuxo.
de programación por bloques empregando linguaxe
de programación
empregando programas
CMCCT
instrucións básicas.
instrucións básicas.
sinxelos
na CAA
linguaxe
de
CSIEE
programación
coa que se
está a traballar
na
clase,
empregando

criterios de
cualificación

CL
CA
E
TIC

BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 3:
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

4

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

instrucións
básicas
de
movemento,
aparencia,
sons e debuxo.

b
d
g
i
l

B2.5. Instrucións de control
execución: condicionais e bucles

de B2.3. Resolver problemas nunha linguaxe de PROB2.3.1. Realiza programas de mediana Coñecer
as CD
programación por bloques empregando instrucións complexidade na linguaxe de programación instrucións de CMCCT
empregando instrucións condicionais e iterativas. control
de CSC
B2.6. Operadores aritméticos e lóxicos iterativas.
execución:
CAA
condicionais e
CSIEE
bloques.

CL
CA
E
TIC

Coñecer
os
operadores
aritméticos e
lóxicos.
Realizar
programas de
mediana
complexidade
na linguaxe de
programación
por bloques
empregando
instrucións
condicionais e
iterativas.

5

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

b
d
g
i
l

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

PROB2.3.2. Descompón problemas de certa
complexidade en problemas máis pequenos
susceptibles de seren programados como partes
separadas.

Descompoñer CMCCT
problemas de CD
certa
CSIEE
complexidade
en problemas
máis
pequenos que
poidan
ser
programados
por separado.

B2.7. Estruturas de almacenamento de B2.4. Resolver problemas nunha linguaxe de .PROB2.4.1. Explica as estruturas de Explicar
as CCL
datos. Variables e listas.
programación por bloques empregando variables e almacenamento para diferentes aplicacións tendo estruturas de CMCCT
estruturas de datos.
en conta as súas características.
almacenament CD
o de datos
tendo en conta
as variables e
listas.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

CL
CA
E
TIC

PROB2.4.2. Realiza programas de certa Realizar
un CMCCT
complexidade na linguaxe de programación programa de CD
empregando variables e estruturas de certa
CAA
almacenamento.
complexidade
CSIEE
na linguaxe de
programación
empregando
variables
e
estruturas de
almacenament
o.

6

PROGRAMACIÓN 1º - 2º ESO
obxec

contidos

b

B2.8. Instrucións de manexo de controis, B2.5. Resolver problemas nunha linguaxe de
sensores e eventos.
programación por bloques empregando controis,
eventos e fíos.

d
g
i
l

b
d
g
i
l

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

Realizar
un CMCCT
programa de CD
certa
CAA
complexidade
CSIEE
na linguaxe de
programación
empregando
eventos,
sensores
e
fíos.

CL
CA
E
TIC

B2.9. Execución. Deseño e realización B2.6. Verificar o funcionamento dos programas para PROB2.6.1. Obtén o resultado de seguir un Executar
e CMCCT
de probas: tipos de probas e casos de depuralos ou para optimizar o seu funcionamento. programa escrito nun código determinado, verificar
o CD
proba.
partindo de determinadas condicións.
funcionamento
de programas
B2.10. Depuración e documentación de
elaborados
programas.
cunha
linguaxe
de
programación
por bloques.

CL
CA
E
TIC

PROB2.5.1. Realiza programas de certa
complexidade na linguaxe de programación
empregando eventos, sensores e fíos.

PROB2.6.2. Depura e optimiza o código dun Depurar
programa dado aplicando procedementos de programas
depuración.
para
optimizalos.

CMCCT
CD

criterios de
cualificación

CL
CA
E
TIC

7

BLOQUE 3: PROGRAMACIÓN WEB
3ª AVALIACIÓN
a
b
d
e
f
g
i
l
n

B3.1. Linguaxes de marcas para a .B3.1. Empregar os elementos das linguaxes de PROB3.1.1. Describe as características
creación de documentos web.HTML. marcas para crear contidos accesibles.
fundamentais e os comportamentos dos
B3.2. Accesibilidade e usabilidade en
elementos das linguaxes de marcas.
internet

Coñecer
as CD
características CMCCT
das linguaxes CCL
de
marcas
CSC
para
poder
CCEC
crear
documentos
web.

PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos Identificar as CCL
elementos da linguaxe de marcas relacionadas propiedades CMCCT
coa accesibilidade e a usabilidade das páxinas. dos elementos CD
da linguaxe de
marcas
relacionadas
coa
accesibilidade
e a usabilidade
das páxinas de
internet.
PROB3.1.3. Deseña páxinas web sinxelas e Deseñar unha CCL
accesibles.
páxina
web CMCCT
sinxela
e CD
accessible.
CAA
CSC
CSIEE

CL
CA
E
TIC
EOE
ECC
PI
IEHM

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
BLOQUE 2:
(editar,
60 %
empregando a
linguaxe de
marcaxe, para
xerar unha páxina
web sinxela)
BLOQUE 3:
-Predisposición á BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu

CCEC

8

a
b
d
e
f
g
i

PROB3.2.1. Elabora contidos utilizando as
Elaborar
e CMCCT
B3.3. Ferramentas de creación de B3.2. Elaborar e publicar contidos na web
contidos da web 2.0.
integrando información textual, gráfica e multimedia. posibilidades que permiten as ferramentas de publicar
CAA
creación de páxinas web e contidos 2.0.
contidos na
CSIEE
web
integrando
CSC
información CD
textual, gráfica
e multimedia. CCL
CCEC

CL
CA
E
TIC
EOE
ECC
PI
IEHM

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

l
n

9

Iniciación á robótica 2º ESO

10

INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: ROBÓTICA
1ª, 2ª AVALIACIÓN
b
e
f

B1.1. Orixe e evolución da robótica.
B1.1. Analizar os tipos e as aplicacións dos robots ROB1.1.1. Identifica aplicacións dos robots e Identificar
CCL
describe a forma na que resolven os problemas aplicacións de CMCCT.
B1.2. Áreas de aplicación da robótica. identificando os problemas que resolven.
robots.
Tipos de robots.
para os que se deseñaron.
CSC
Analizar como
resolven
os
problemas
para os cales
foron
deseñados.

CL
EOE
CA
E
TIC

ROB1.1.2. Identifica os principais tipos de robots Identificar os CCL
principais tipos CMCCT
e describe as súas aplicacións.
de robots industriais e de CSC

CL
EOE
CA
E
TIC

servicios
– CCEC
según as súas
aplicacións
a
b
f
g
h

B1.3.Electrónica básica: Funcionamento B1.2. Sinalar as características básicas e
de compoñentes electrónicos pasivos. aplicación dalgúns componentes pasivos.

a ROB1.2.1. Coñece o funcionamento dos Identificar e CMCCT
compoñentes electrónicos pasivos: resistores coñecer
o CSIEE
fixos, condensadores, resistores variables.
funcionamento CCL
de resistores
fixos,
condensadore
s,
bobinas,resist
encias
variables

CL
EOE
CA
E
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para
60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 3:
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

a

B1.4. Funcionamento de compoñentes B1.3. Funcionamento de compoñentes electrónicos ROB1.3.1. Coñece o funcionamento dos Identificar e CMCCT
electrónicos activos.
activos.
compoñentes electrónicos activos: diodos, diodos coñecer
o CSIEE
led como emisores de luz, transistors, etc.
funcionamento CD
de diodos, leds CAA
e transistores.

CL
EOE
CA
E
TIC

B1.5. Estrutura e funcionamento dos B1.4. Describir a estrutura e o funcionamento dos ROB1.4.1. Identifica as partes dun sistema Identificar e CMCCT
robots. Sensores, actuadores e robots.
robótico e describe a súa función.
describir
as CSIEE
controladores.
funcións xerais CD
de:
CAA
controlador,
actuadores,
sensores,
estrutura
e
programación

CL
EOE
CA
E
TIC

ROB1.4.2. Explica o funcionamento dos sensores Definir
un CMCCT
e actuadores máis habituais.
sensor como CSIEE
conversor
CD
doutras
CAA
magnitudes a
magnitudes
eléctricas.

CL
EOE
CA
E
TIC

Determinar as CMCCT
características CSIEE
e
as CD
diferencias
CAA
entre sensores
analóxicos e
sensores
dixitais.

CL
EOE
CA
E
TIC

b
f
g
h
a
b
f
g
h

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

12

INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

Describir os CMCCT
principios de CSIEE
funcionamento CD
de diferentes CAA
sensores
resistivos:
temperatura,
luz.

CL
EOE
CA
E
TIC

Identificar os CMCCT
principios de CSIEE
funcionamento CD
doutros tipos CAA
de sensores:
ultrasóns,
presencia, etc.

CL
EOE
CA
E
TIC

Identificar as CMCCT
características CSIEE
básicas dos CD
motores
e CAA
actuadores.

CL
EOE
CA
E
TIC

criterios de
cualificación
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

a

B1.6. Resolución de desafíos B1.5.
e Realizar o deseño dun robot para resolver un ROB1.5.1. Desenvolve un programa para
problemas robóticos. Análise do problema determinado.
controlar un robot de acordo coas especificacións
problema. Programación estruturada.
previamente establecidas
Verificación e depuración

b
e
f

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

g
h

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

Confeccionar
un programa
para controlar
un robot a
partir dunhas
especificacion
es sinxelas
previamente
establecidas.

CMCCT
CSIEE

CL
EOE
CA
E
TIC

CD
CAA

criterios de
cualificación

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN POR BLOQUES PARA ROBOTS
1ª, 2ª AVALIACIÓN

b
d
g
i
l

B2.1. Elementos da sintaxe da linguaxe. B2.1. Empregar as construcións básicas dunha ROB2.1.1. Describe o comportamento dos Coñecer
os CD
B2.2. Elementos do contorno de traballo. linguaxe de programación por bloques para resolver elementos básicos da linguaxe de programación. elementos
CMCCT.
problemas.
básicos
da
B2.3. Deseño de algoritmos utilizando
CCL
linguaxe
de
ferramentas informáticas.
programación
por bloques
coa que se
traballa
en
clase.
Coñecer
os
elementos do
contorno de
traballo.

CL
EOE
CA
E
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregar
BLOQUE 2:
ferramentas
60 %
informáticas para a
programación por
bloques para
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

b
d
g
i
l

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

ROB2.1.2. Emprega correctamente os elementos Empregar as CMCCT
do contorno de traballo de programación.
construccións CD
básicas
da
linguaxe
de
programación
por bloques
coa que se
está a traballar
na clase.

CL
EOE
CA
TIC

ROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos Deseñar
e CMCCT
usando elementos gráficos e interrelacionados implementar CD
para resolver problemas concretos.
algoritmos
CAA
sinxelos
CSIEE
empregando
elementos
gráficos.

CL
EOE
CA
E
TIC

B2.4. Instrucións básicas das linguaxes B2.2. Empregar unha linguaxe de programación por ROB2.2.1. Realiza programas sinxelos na Realizar
CD
de programación por bloques otientada á bloques para controlar robots.
linguaxe
de programación
empregando programas
CMCCT
robótica.
instrucións básicas para que un robot leve a cabo sinxelos
na CAA
accións especificadas previamente.
linguaxe
de
CSIEE
programación
coa que se
está a traballar
na
clase,
empregando
instrucións
básicas para
que un robot
leve a cabo
accións

CL
CA
EOE
TIC
E

criterios de
cualificación

controlar un robot
e entregar a través
da Aula Virtual ou
outra plataforma
on line, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

sinxelas
preestablecida
s

b
d
g
i
l

B2.5. Instrucións de control
execución: condicionais e bucles

de B2.3. Empregar instrucións iterativas nunha ROB2.3.1. Realiza programas de mediana Coñecer
as CD
linguaxe por bloques para controlar robots.
complexidade na linguaxe de programación instrucións de CMCCT
empregando instrucións condicionais e iterativas control
de CSC
B2.6. Operadores aritméticos e lóxicos
para que un robot leve a cabo accións execución:
CAA
especificadas.
condicionais e
CSIEE
bloques.

CL
CA
E
TIC

Coñecer
os
operadores
aritméticos e
lóxicos.
Realizar
programas de
mediana
complexidade
na linguaxe de
programación
por bloques
empregando
instrucións
condicionais e
iterativas para
controlar un
robot.
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

b

B2.7. Instrucións de manexo de controis, B2.4. Resolver problemas nunha linguaxe de ROB2.4.1. Realiza programas de certa Realizar
un CMCCT
sensores e eventos.
programación por bloques empregando controis, complexidade na linguaxe de programación programa de CD
eventos, fíos
empregando eventos, sensores e fíos.
certa
CCA
complexidade
CSIEE
na linguaxe de
programación
empregando
eventos,
sensores
e
fíos.

CL
CA
E
TIC

B2.8. Execución. Deseño e realización B2.5. Verificar o funcionamento dos programas para ROB2.5.1. Obtén o resultado de seguir un Executar
e CMCCT
de probas: tipos de probas e casos de depuralos ou para optimizar o seu funcionamento. programa escrito nun código determinado, verificar
o CD
proba.
partindo de determinadas condicións.
funcionamento
de programas
elaborados
cunha
linguaxe
de
programación
por bloques.

CL
CA
E
TIC

d
g
i
l

b
d
g
i
l

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

ROB2.5.2. Depura e optimiza o código dun Depurar
programa dado aplicando procedementos de programas
depuración.
para
optimizalos.

CMCCT

CL
CA
E
TIC

CD

criterios de
cualificación

BLOQUE 3: DESEÑO E IMPRESIÓN 3 D
3ª AVALIACIÓN
o Coñecer
e CD
manexar
a CMCCT
impresiora 3 D CCL
de
aula
CAA
(calibración,
axuste
parámetros,
software
impresora,…)

CL
CA
E
TIC
EOE

ROB3.1.2. Enumera as características básicas Coñecer
as CCL
dos materiais empregados para a impresión 3D e características CMCCT
selecciona o axeitado.
principais dos CD
materiais máis
CAA
empregados
para impresión
3 D na aula

CL
CA
E
TIC
EOE

ROB3.1.3. Utiliza programas de deseño Manexar
CCL
axeitados
para
a
representación
e algúns
CMCCT
documentación das pezas dos prototipos que programas
CD
elabora.
gratuitos de
CAA
deseño
analizados en

CL
CA
E
TIC
EOE

D
de B3.1. Deseño e fabricación de obxectos B3.1. Utilizar software de deseño en 3D e sinalar as ROB3.1.1. Describe con precision
aulab
mediante impresión 3D
posibilidades da impresión 3D para a creación de funcionamento dun sistema de impresión 3D
obxetos sinxelos.
f
g
l

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
BLOQUE 2:
ferramentas
60 %
informáticas de
deseño 3D para a
impresión 3D,
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
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INICIACIÓN Á ROBÓTICA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

clase:
Tinkercad,
Sketchup,
Freecad,
Blender,
Openscad,…
CL
ROB3.1.4. Usa programas de deseño adecuados Manexar
EOE
para a impresión das pezas dos prototipos que programas
elabora.
gratuitos de CA
edición
de E
arquivos STL e TIC
creadores de
arquivos
GCODE
analizados en
clase: Cura,
Repetier-Host,
Slic3r

CL
CA
E
TIC
EOE

CL
ROB3.1.5. Realiza consultas a bases de datos de Coñecer
deseños dispoñibles en Internet.
bases de datos EOE
con arquivos CA
STL
de E
deseños en TIC

CL
CA
E
TIC
EOE

criterios de
cualificación

-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

internet para
imprimir en 3D
ROB3.1.6. Deseña e realiza a impresión das Deseñar
e CL
pezas necesarias para unha montaxe sinxela
imprimir en 3D EOE
CA
obxetos
E
sinxelos
TIC

CL
CA
E
TIC
EOE
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Tecnoloxía 2º ESO

21

TECNOLOXÍA 2º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNOLÓXICOS

1ª, 2ª, 3ª Avaliacion
a
b
f
g
h
l

a
b
c
d
e
f
g
h
m
o

B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A
tecnoloxía
como
resposta
ás B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias
para a creación dun produto tecnolóxico desde o
necesidades humanas.
B1.2. Deseño de prototipos ou seu deseño ata a súa comercialización.
maquetas para resolver problemas
técnicos.

B1.3. Planificación e construción de
prototipos ou maquetas mediante o uso
responsable de materiais, ferramentas
e técnicas axeitadas.
B1.4. Traballo en equipo. Distribución
de tarefas e responsabilidades.
Seguridade no contorno de traballo.
B1.5. Documentación técnica.
Normalización.

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

Identificar as
TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a fases do
CCL
un problema técnico, mediante o proceso de
proceso
CMCCT
resolución de problemas tecnolóxicos.
tecnolóxico.
CD
Deseñar e
CAA
planificar un
CSC
prototipo ou
CSIEE
maqueta.
CCEC

Realizar os
TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria documentos CCL
para a planificación da construción do prototipo. técnicos
CMCCT
básicos
CD
asociados á
CAA
planificación
da
construcción
do prototipo
ou maqueta
deseñada.
TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá
Construir un
solución a un problema técnico sinxelo, mediante prototipo ou CMCCT
o proceso de resolución de problemas
maqueta
CAA
tecnolóxicos.
empregando CSIEE
materiais,
ferramentas e
técnicas
axeitadas.
Identificar os
equipos de

CL
EOE
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

CL
EOE
CA
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)
BLOQUE 1:
- Actividades:
(Para réxime
90 %
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación

22

protección e
sinais de
seguridade
básicos no
traballo.
TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito
responsable e respectuoso.

Distribuir
CAA
tarefas e
CSC
responsabilida CSIEE
des,
cooperación,
respeto e
traballo en
equipo.

*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á BLOQUE 2:
aprendizaxe
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

23

obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

Representar CMCCT
mediante
CAA
esbozos en
perspectiva
cabaleira ou
isométrica
obxectos ou
sistemas
técnicos nos
que se aprecie
axeitadamente
-empregando
criterios de
cotación e
escalas- o
obxecto ou
sistema a
fabricar.

CA
E
ECC
PI

criterios de
cualificación

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

1ª, 2ª; 3ª Avaliacion
b
f

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

n

Normalización.

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e TEB2.1.1. Representa mediante vistas e
perspectivas aplicando criterios de normalización e perspectivas obxectos e sistemas técnicos,
escalas.
mediante esbozos e empregando criterios
normalizados de cotación e escala.

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)

24

b
e
f
n

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

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos
como elementos de información de produtos

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos
sinxelos como elementos de información de

tecnolóxicos.

produtos tecnolóxicos.

CMCCT
CAA
Interpretar e
realizar
esbozos e
bosquexos de
produtos
tecnolóxicos
sinxelos.

CA
E
ECC
PI

*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
BLOQUE 2:
materia
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

25

b
e
f
h
o

B2.3. Documentación técnica asociada B2.3. Explicar mediante documentación técnica as TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados
a un produto tecnolóxico. Aplicacións fases dun produto desde o seu deseño ata a súa cun prototipo sinxelo empregando software
informáticas de deseño asistido por
comercialización.
específico de apoio.
computador e de simulación.

Eaborar
documentos
técnicos
básicos
empregando
aplicacións
informáticas
de cálculo,
texto,
presentacións.
Debuxar
obxectos en
3D
empregando
aplicacións
informáticas
de deseño

obxec

contidos

grao minimo
compt.
con. estándar clave

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

CCL
CMCCT
CD
CAA

CL
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PI

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

2ª Avaliacion
b
f
h
o

B3.1. Materiais utilizados na
B3.1. Analizar as propiedades dos materiais
TEB3.1.1. Describe as características propias
construción de obxectos tecnolóxicos. utilizadosB3.1.
na construción
de
obxectos
tecnolóxidos
materiaisDescribe
de uso técnico.
Analizar as
TEB3.1.1.
as
B3.2. Propiedades dos materiais
cos.
propiedades
dos
materiais
características
propias
dos
técnicos.
utilizados na construción de
materiais de uso técnico,
obxectos tecnolóxi-cos,
comparando as súas
recoñecendo a súa estrutura
propiedades.
interna, en re-lación coas
propiedades que presentan e as
mo-dificacións que se poidan
producir.

Describe as CCL
propiedades CMCCT
máis
importantes
dos
materiais.Clasi
ficar os
materiais
según a súa
orixe.A

CL
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PI

90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
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MADEIRA:
Realizar a
descrición do
tronco.
Coñecer as
etapas do
proceso de
obtención da
madeira.
Coñecer as
propiedades
da madeira.
Recoñecer e
clasificar as
distintas
madeiras:
brandas e
duras.Coñecer
as
características
principais dos
derivados da
madeira:
taboleiros e
papel. OS
METAIS:
Coñecer as
súas
propiedades.
Clasificar os
materiais
metálicos
según a súa
composición:

semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
BLOQUE 2:
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a 10 %
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu

27

férricos e non
férricos.
Definir a aliaxe
e coñecer
varios
exemplos
delas.
Coñecer o
proceso de
obtención da
fundición e do
aceiro.

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

b
e
f
g
m

B3.3. Técnicas de traballo cos
materiais para a fabricación dos
obxectos técnicos. Ferramentas do
taller.
B3.4. Normas de seguridade e saúde
no taller.

B3.2. Manipular e mecanizar materiais
TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade
convencionais asociando a documentación
as ferramentas do taller en operacións básicas
técnica ao proceso de produción dun obxecto,
de conformación dos materiais de uso técnico.
respectando as súas características e
empregando técnicas e ferramentas adecuadas,
con especial atención ás normas de seguridade
e saúde.

Identificar os
distintos tipos
de madeiras e
derivados
vistos na aula.
Identificar os
distintos
metais e
aliaxes vistos
na aula.
Identificar e
manipular as
feramentas
axeitadas –
con
seguridadepara traballar
a madeira e os
metais na
producción de

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA
CSC

E
ECC
IEHM
PI

28

obxetos
tecnolóxicos .
TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller
con especial atención ás normas de seguridade
e saúde.
Coñecer e
respetar as
normas de
seguridade e
saúde no taller
na realización
de traballos no
mesmo.

obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS

2ª, 3ª Avaliacion

b
f
h
o

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as
B4.1. Estruturas: elementos, tipos e B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que
están
sometidas
as
estruturas,
experimentando
en
características
propias que configuran os tipos
funcións.
prototipos.
de
estruturas,
apoiándose
en información
B4.2. Esforzos básicos aos que están
escrita.
sometidas as estruturas.

Describir os
elementos
CCL
básicos dunha CMCCT
estrutura:
vigas, pilares,
tirantes,arcos
e cimentos.
Coñecer e
explicar as
propiedades
dunha

CL
EOE
CA
TIC
E

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
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estrutura:
estabilidade,
rixidez e
resistencia.Co
ñecer os

presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

distintos tipos
de perfís
empregados
para construir
estruturas.
Recoñocer os
distintos tipos
de estruturas
artificiais:
masivas,
abovedadas,
trianguladas,
entramadas e
colgantes.
TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e Identificar os
a súa transmisión nos elementos que configuran distintos
a estrutura.
esforzos aos
que se ven
sometido as
estruturas
sinxelas.

b
f
g
h
o

TEB4.2.1. Describe, mediante información
B4.3. Mecanismos de transmisión e B4.2. Identificar operadores mecánicos de
transformación do movemento en transformación e transmisión de movementos en escrita e gráfica, como transforman e transmiten
máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e o movemento distintos mecanismos.
máquinas e sistemas.
montar sistemas mecánicos.
B4.4. Relación de transmisión.
B4.5. Simuladores de sistemas
mecánicos.

CMCCT
CAA

Coñecer os CCL
elementos da CMCCT
panca.
Identificar os
distintos tipos
de panca
según a
colocación

CL
EOE
CA
TIC
E
PRPC

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
BLOQUE 2:
materia
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu

30

dos seus
elementos.
Resolver
exercicios
sinxelos de
cálculo de

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

forzas
empregando a
lei da panca.
Identificar
poleas,
polipastos e
tornos.
Calcular a
forza
necesaria para
levantar pesos
empregando
poleas e
polipastos en
distintas
situacións.
Coñecer a
utilización do
plano
inclinado,
cuña e
parafuso.
Describir o
funcionamento
dos elementos
de transmisión
de
movemento:
rodas con
correa,
engrenaxes,
rodas

31

dentadas con
cadea,
parafuso sen
fin e roda.
Describir o
funcionamento
dos elementos
de
transformació
n de
movemento:
piñóncremalleira,
bielamanivela,
pistóncegoñal, leva,
excéntrica.
TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de
elementos mecánicos como as poleas e as
engrenaxes.

Calcular a
relación de

CMCCT

transmisión de
operadores
mecánicos
costruidos con
poleas e
engrenaxes.
Realizar
cálculos de
velocidades
de xiro,
diámetro de
poleas e
número de
dentes de
engrenaxes

32

baseándose
no concepto
da relación de
transmisión.
TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que Explicar a
CCL
configuran unha máquina ou un sistema desde o función de
CMCCT
punto de vista estrutural e mecánico.
cada elemento
mecánico que
forma parte
dunha
máquina ou
sistema
sinxelo.
TEB4.2.4. Simula mediante software específico Empregar
CMCCT
e mediante simboloxía normalizada sistemas
software
CD
mecánicos.
específico
para simular e
interpretar
operadores
mecánicos
sinxelos.
TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos Deseñar e
CMCCT
que cumpran unha función determinada.
fabricar un
CAA
sistema
CSIEE
mecánico
sinxelo redutor
de velocidade.
b
e
f
g

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos
B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía básicos empregando lámpadas, zumbadores,
básicos, funcionamento e simboloxía. adecuada e montar circuítos con operadores
motores, baterías e conectores.
elementais.

Coñecer o
circuito
CMCCT
eléctrico:
CAA
elementos,
CSIEE
funcionamento
e simboloxía.
Calcular as
magnitudes
básicas
empregando a
lei de Ohm.

CL
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI
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TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos,
utilizando software específico e simboloxía
adecuada, e experimenta cos elementos que o
configuran.

Resolver
circuitos
sinxelos de
conexión
serie, paralelo
e mixta. Medir
correctamente
as magnitudes
eléctricas
básicas
empregando o
polímetro.
Deseñar e
montar
circuitos
eléctricos
sinxelos
empregando
os elementos
básicos.
Deseñar e
experimentar
con circuítos
eléctricos
básicos
mediante
software
específico.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

34

obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

3ª Avaliacion
f

b
e
f
g
h
o

B5.1. Elementos dun equipamento
informático.

B5.2. Deseño, elaboración e
comunicación de proxectos técnicos
coas tecnoloxías da información e da
comunicación.

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

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

Identificar e CMCCT
TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. describir os
CD
elementos
básicos dun
ordenador e
os dispositivos
periféricos.
TEB5.2.1. Instala e manexa programas e
software básicos.

Instalar e
manexar un
software
básico –

CMCCT
CD

procesador de
textos, folla de
cálculo,
simulador
eléctrico,simul
ador
mecánicopara a
presentación
dun proxecto
técnico.
TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos Utilizar os
informáticos e dispositivos electrónicos.
equipamentos CMCCT
informáticos CD
con
autonomía.
TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos Utiliza un
técnicos sinxelos con equipamentos
programa de
informáticos.

CCL
CMCCT
CD

CL
EOE
CA
TIC
E

CL
EOE
CA
TIC
E

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a
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ofimática para CSIEE
a elaboración
dun proxecto
técnico
sinxelo.

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

b
e
f
g
n

B5.3. Programación de aplicacións
informáticas. Estrutura e elementos
básicos dun programa informático.

B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación
TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións
mediante un contorno de programación gráfico, informáticas sinxelas mediante un contorno de
utilizando o proceso de resolución de problemas programación gráfico.
tecnolóxicos.

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
BLOQUE 2:
materia
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

Presentar un CCL
proxecto
CMCCT
CD
técnico
CAA
empregando
CSIEE
ferramentas
informáticas

Realizar
videoxogos
moi sinxelos

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CCEC

CL
EOE
CA
TIC
E
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co programa
Scratch.
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TECNOLOXÍA 3º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

1, 2ª, 3ª Avaliacion
a
b
f
g
h
l
o

a
b
c
d
e
f
g
h
m
o

B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A
tecnoloxía como resposta ás
necesidades humanas.
B1.2. Deseño de prototipos ou
maquetas para resolver problemas
técnicos.

B1.3. Planificación e construción de
prototipos ou maquetas mediante o uso
responsable de materiais, ferramentas
e técnicas axeitadas.
B1.4. Traballo en equipo. Distribución
de tarefas e responsabilidades.
Seguridade no contorno de traballo.
B1.5. Documentación técnica.
Normalización.

Identificar as
B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a fases do
para a creación dun produto tecnolóxico desde o un problema técnico, mediante o proceso de
proceso
seu deseño ata a súa comercialización, investigar resolución de problemas tecnolóxicos.
tecnolóxico.
a súa influencia na sociedade e propor melloras
Deseñar e
desde o punto de vista tanto da súa utilidade como
planificar un
do seu posible impacto social.
prototipo ou
maqueta.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Realizar os
TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria documentos
CCL
para a planificación da construción do prototipo. técnicos
CMCCT
básicos
CD
asociados á
CAA
planificación
da
construcción
do prototipo
ou maqueta
deseñada.
TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá
Construir un
solución a un problema técnico sinxelo, mediante prototipo ou CMCCT
o proceso de resolución de problemas
maqueta
CAA
tecnolóxicos.
empregando CSIEE
materiais,
ferramentas e
técnicas
axeitadas.

CL
EOE
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

CL
EOE
CA
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)
BLOQUE 1:
- Actividades:
(Para réxime
90 %
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
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Identificar os
equipos de
protección e
sinais de
seguridade
básicos no
traballo.
TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito
responsable e respectuoso.

Distribuir
CAA
tarefas e
CSC
responsabilida CSIEE
des,
cooperación e
traballo en
equipo.

*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á BLOQUE 2:
aprendizaxe
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

CA
E
ECC
PI

BLOQUE 1:

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA

1, 2, 3ª Avaliacion
b
e
f
n

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

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

Interpretar e
TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como realizar
CMCCT
elementos de información de produtos tecnolóxi- esbozos e
CAA
cos.
bosquexos de
produtos
tecnolóxicos
sinxelos

b
e
f
h
o

B2.2. Documentación técnica asociada B2.2. Explicar, mediante documentación técnica,
a un produto tecnolóxico. Aplicacións as fases dun produto desde o seu deseño ata a
informáticas de deseño gráfico por
súa comercialización.
computador ou de simulación.

Eaborar
TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados documentos
cun prototipo empregando software específico técnicos
de apoio.
básicos
empregando
aplicacións
informáticas
de deseño
gráfico,
cálculo, texto,
presentacións.
..

CCL
CMCCT
CD
CAA

CL
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
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*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á BLOQUE 2:
aprendizaxe
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

Propiedades CCL
mecánicas
CMCCT
principais dos CAA
materiais.

CL
EOE
CA

criterios de
cualificación

BLOQUE 3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO

2ª Avaliacion
b
e
f
g

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais
TEB3.1.1. Describe as características propias
utilizadosB3.1.
na construción
obxectos tecnolóxidos
materiaisDescribe
de uso técnico,
B3.1. Materiais utilizados na
Analizardeas
TEB3.1.1.
as comparando as
cos,
recoñecendo
a
súa
estrutura
interna,
en
resúas
propiedades.
construción de obxectos tecnolóxicos.
propiedades dos materiais
características propias dos

BLOQUE 1
- Probas
específicas

42

h
o

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

lación
utilizados
coas propiedades
na construción
que presentan
de e as momateriais de uso técnico,
dificacións
obxectos
que se
tecnolóxi-cos,
poidan producir.
comparando as súas
recoñecendo a súa estrutura
propiedades.
interna, en re-lación coas
propiedades que presentan e as
mo-dificacións que se poidan
producir.

Identificar os
materiais de
construcción
máis comúns:
pétreos,
aglutinantes,
compostos,
vidrios e
cerámicos.
Identificar,
describir e
clasificar os
plásticos máis
empregados
na vida diaria.
Describir as
técnicas
básicas de
fabricación de
plásticos
explicadas.
Identificar e
clasificar as
fibras textiles
das prendas
propias.
Coñecer as
características
básicas dos
principais
“novos
materias”.
Coñecer as
técnicas que
permiten
reducir o
impacto
ambiental do

ECC
PI

(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia

43

uso de
plásticos:
reducir,
reutilizar e
reciclar.

-Respecto aos
BLOQUE 2:
seus
compañeiros/as e 10 %
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación Realizar
das propiedades mecánicas dos materiais de
ensaios
uso técnico
mecánicos
sixelos con
materiais de
construcción.

obxec

contidos

criterios de avaliacion

estándares de aprendizaxe

grao minimo
compt.
con. estándar clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliación

criterios de
cualificación

CL
EOE
E
ECC
PI

BLOQUE 1:

BLOQUE 4: MÁQUINAS E SISTEMAS. ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL

2ª, 3ª Avaliacion
b
f
h
o

B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e TEB4.1.1. Explica os principais efectos da
de Joule.
a súa capacidade de conversión noutras
corrente eléctrica e a súa conversión.
manifestacións enerxéticas.

Explicar os
efectos da
CCL
corrente
CMCCT
eléctrica: luz,
calor,
movemento e
electromagneti
smo.
Aplicar
correctamente
a Lei de Joule.

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

90 %

- Actividades:
(Para réxime
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b
f

B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes
B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida
eléctricas, elementos, funcionamento e obter as magnitudes eléctricas básicas.
para coñecer as magnitudes eléctricas de
simboloxía. Lei de Ohm.
circuítos básicos.
B4.3. Instrumentos de medida das
magnitudes eléctricas básicas.

Medida de
magnitudes
eléctricas

CMCCT
CAA

básicas
correctamente
: utilización do
polímetro

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

Coñecer
circuito
eléctrico:
elementos,
funcionamento
e simboloxía.
Cálculo das
magnitudes
eléctricas
básicas: Lei
de Ohm.
Resolución de
circuitos
sinxelos de
conexión
serie, paralelo
e mixtos.
Cálculo de
potencia e
enerxía
eléctrica
consumida
polos
aparellos

CMCCT

CL
EOE
E
ECC

presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e BLOQUE 2:
ao seu dereito a
10 %
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
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electrodomésti
cos dunha
vivenda.
b
f
g

B4.4. Deseño, simulación e montaxe
de circuítos eléctricos e electrónicos
básicos.

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e
adecuada e montar circuítos con operadores
electrónicos básicos empregando lámpadas,
elementais.
zumbadores, díodos LED, transistores, motores,
baterías, conectores, condensadores e
resistencias.

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

Deseño e
montaxe de CMCCT
circuitos
CAA
eléctricos e
CSIEE
electrónicos
sinxelos
empregando
os elementos
básicos.
Deseño de

CL
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PRPC
PI

seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CMCCT
circuitos
CD
eléctricos con
CAA
software
CSIEE
específico:
emprego de
simulador
eléctrico.

b
e
f
g

B4.5. Sistemas de control por
computador. Elementos básicos de
programación.

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

Elaborar un
TEB4.4.1. Elabora un programa informático que programa
xestione o funcionamento dun sistema de
informático
control.
sinxelo
para o control
dun sistema
mediante un
ordenador.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PI
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BLOQUE 5: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

3ª Avaliacion
f

a
b
e
f
g
m

B5.1. Elementos dun equipamento
informático.

B5.2. Ferramentas e aplicacións
básicas para a procura, a descarga, o
intercambio e a publicación de
información.
B5.3. Medidas de seguridade no uso
dos sistemas de intercambio de
información.

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

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

Describir a
TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e arquitectura,
é capaz de substituír e montar pezas clave.
os elementos
básicos dun
ordenador e
os dispositivos
periféricos.
Utilizar
TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e ferramentas e
outros sistemas de intercambio de información. aplicacións
informáticas
básicas para o
intercambio e
publicación de
información.
TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade
aplicables a cada situación de risco.

b
e
f
g
h
o

B5.4. Deseño, elaboración e
comunicación de proxectos técnicos
coas tecnoloxías da información e da
comunicación.

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

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

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

CL
CA
TIC
ECC
IEHM
PI

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)

Utilizar os
sistemas de
CMCCT
intercambio de CD
CAA
información
CSC
empregando
medidas de
seguridade
básicas.
Instalar e
manexar un
software
básico para a
presentación
dun proxecto
técnico.

CMCCT
CD
CAA

CL
EOE
CA
TIC
ECC

BLOQUE 1:
90 %

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a
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Utilizar os
TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos equipamentos CMCCT
informáticos e dispositivos electrónicos.
informáticos CD
CAA
con
autonomía.
TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde
proxectos técnicos con equipamentos
informáticos.

Presentar un CCL
proxecto
CMCCT
CD
técnico
CAA
empregando
CSIEE
ferramentas
informáticas

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 2:
-Interese pola
materia
10 %
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

48
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TECNOLOXÍA 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

CL
EOE
CA
ECC
IEHM

BLOQUE 1:

BLOQUE 1: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
2ª AVALIACIÓN
e
h
o

B1.1. Elementos e dispositivos de B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas Describir os CCL
fundamentais que se utilizan na comunicación aspectos
comunicación con fíos e sen eles.
con fíos e sen eles.
CMCCT
con fíos e sen eles.
básicos dos
B1.2. Tipoloxía de redes.
B1.2. Tipoloxía de redes.
CD
sistemas
fundamentais
de
comunicación
alámbrica e
inalámbrica.
TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na
comunicación entre dispositivos dixitais.

b
e
f
h
o

B1.3. Publicación e intercambio de
información en medios dixitais.

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e
publicación de información dixital con criterios de
seguridade e uso responsable.

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica
información a través de internet empregando
servizos de localización, comunicación
intergrupal e xestores de transmisión de son,
imaxe e datos.
TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade
aplicables a cada situación de risco.

90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)

Sinalar os
CCL
aspectos
CMCCT
básicos das
CD
formas de
conexión na
comunicación
entre
dispositivos
dixitais.
Buscar,
CD
intercambiar e CAA
publicar
CSIEE
información en
internet.
Aplicar
CD
medidas de
CSC
seguridade ás
situacións
máis graves
de risco.

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
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TECNOLOXÍA 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

b
e
f

B1.4. Conceptos básicos e introdución B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos.
ás linguaxes de programación.

b
e
f

B1.5. Uso de computadores e outros B1.4. Utilizar equipamentos informáticos.
sistemas de intercambio de información.

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático Realiza un
sinxelo para resolver problemas, utilizando unha programa
linguaxe de programación.
informático
sinxelo en un
linguaxe de
alto nivel.
TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta Usar o
de adquisición e interpretación de datos, e como ordenador,
realimentación doutros procesos cos datos
para realizar
obtidos.
actividades,
como
ferramenta de
adquisición e
interpretación
de datos.

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CMCCT
CAA
CSIEE
CD

CL
EOE
CA
TIC
E

CMCCT
CD
CAA

CL
EOE
CA
TIC

criterios de
cualificación

*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
BLOQUE 2:
-Predisposición á
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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BLOQUE 2: INSTALACIÓNS EN VIVENDAS
1ª AVALIACIÓN
Recoñecer as
B2.1. Instalacións características: B2.1. Describir os elementos que compoñen as TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas
instalacións
dunha
vivenda
e
as
normas
que
nunha
vivenda.
instalacións
eléctrica, de auga sanitaria e de
regulan o seu deseño e a súa utilización.
básicas dunha
saneamento.
vivenda
B2.2. Outras instalacións: calefacción,
gas, aire acondicionado e domótica.
TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen Describir os
as instalacións dunha vivenda.
elementos
básicos da
instalación
eléctrica
dunha
vivenda:
instalación de
enlace
(acometida,
caixa xeral de
protección,
liña
repartidora,co
ntadores,deriv
acións
individuais,
cadro de
mando e
protección),
instalación
interior, toma
de terra,
conexión.
Describir os
elementos
básicos dunha
instalación de
auga potable:
almacenament
o, tratamento
e transporte.

CMCCT
CAA

CCL
CMCCT

CL
EOE
CA

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a
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Instalación de
fontanería cos
seus
elementos.
Explicar o
funcionamento
dunha
instalación de
gas.
Explicar o
funcionamento
dunha
instalación de
calefacción.
Explicar o
funcionamento
dunha
instalación de
aire
acondicionado
.
MCCb
g

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de Realizar
CMCCT
simboloxía axeitada.
instalacións
eléctricas,
calefacción, deseños de
montaxe de instalacións básicas.
CAA
subministración de auga e saneamento, aire instalación de
B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda.
acondicionado e gas.
vivendas
Arquitectura bioclimática.
sinxelas
empregando
simboloxía
axeitada.
Interpretar e
analizar
deseños de
instalación de
vivendas
sinxelas.

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 2:
-Interese pola
materia
10 %
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
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TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha Deseñar,
CM
instalacións para unha vivenda tipo con criterios empregando CD
de eficiencia enerxética.
software
CSC
axeitado, a
CSIEE
instalación
para unha
vivenda tipo
tendo en conta
criterios de
eficiencia
axeitados.
B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e
básicos e valorar as condicións que contribúen ao experimenta e analiza o seu funcionamento.
aforro enerxético.

Montar unha CMCCT
instalación
CAA
sinxela e
CSIEE
analizar o seu
funcionamento
.

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da
vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de
consumo ao aforro enerxético.

Sinalar as
CAA
medidas
CSC
fundamentais
de reducción CSIEE
de consumo
enerxético
nunha
vivenda.

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do
consumo enerxético dunha vivenda.
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TIC 4º ESO
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE
1ª AVALIACIÓN
a
b
f
g
h
i
o

B1.1. Políticas de seguridade para a B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en
CD
protección do individuo na interacción protección do individuo na súa interacción na rede. contornos virtuais.
CSC
coa rede. Contrasinais. Condutas e
Respeta
ás
hábitos seguros.
persoas
e
a
B1.2. Intercambio e publicación de
información dixital na rede. Seguridade
súa
e responsabilidade no uso dos servizos
privacidade en
de publicación.
contornos
virtuais.

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización Cumpre
CD
de contrasinais para a protección da información normas
CMCCT.
persoal.
básicas de
utilización de
contrasinais
para a
protección da
información
persoal.

CA
TIC
ECC
PI

CA
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para
60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
BLOQUE 3:
aprendizaxe
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

a
b
f
g
h
i
m
ñ
o

B1.3. Dereitos de propiedade intelectual B1.2. Acceder a servizos de intercambio e TICB1.2.1.
Realiza
actividades
con
e de explotación dos materiais aloxados publicación de información dixital con criterios de responsabilidade sobre conceptos como a
na web. Tipos de licenzas de seguridade e uso responsable.
propiedade e o intercambio de información.
Respeta os
distribución.
dereitos de
autor e a
propiedade
intelectual en
internet.

a
g
h
i
m
ñ

B1.4. Propiedade e distribución do B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega
CD
software e da información. Tipos de materiais aloxados na web.
coñecendo a importancia da identidade dixital e
CAA
licenzas de uso e distribución.
os tipos de fraude da web.
CSC
É consciente
B1.5. Identidade dixital, privacidade e
da importancia
seguridade. Desenvolvemento de
actitudes de protección activa ante dos
da identidade
intentos de fraude.
dixital e

CD
CAA
CSC
CCEC

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

ECC
PI

CA
TIC
ECC
PI

criterios de
cualificación

-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

coñece os
principais tipos
de fraude da
web.
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais Recoñece a CD
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de diferencia
CSC
libre distribución.
entre materiais CCEC
suxeitos a
dereitos de
autoría e
materiais de
libre
distribución.

BLOQUE 2: COMPUTADORES, SISTEMAS OPERATIVOS E REDES
1ª AVALIACIÓN
f

B2.1. Funcións de configuración dos B2.1. Utilizar e configurar equipamentos TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de Realizar
CD
equipamentos informáticos.
informáticos, identificando os elementos que os organización e almacenamento da información. operacións
CMCCT.
configuran e a súa función no conxunto.
básicas de
CAA
organización e
almacenament
o da
información
acadando
unha orde
mínima na súa
estrutura.

CA
TIC
BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

f

a
f

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do
sistema operativo e de accesibilidade do
equipamento informático.

Configura as CD
principais
CMCCT.
utilidades do CAA
sistema
operativo e o
seu
mantemento.

B2.2. Instalación e eliminación de B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos
software de propósito xeral.
software de propósito xeral.
sistemas operativos e ás aplicacións e os
programas vinculados a estes.

Resolve
problemas
básicos
ligados
aos
sistemas
operativos e os
progamas
vinculados a
estes.

compet.
clave

CD
CMCCT.
CAA

B2.3. Utilización de software de B2.3. Utilizar software de comunicación entre TICB2.3.1. Administra o equipamento con Coida e
CD
comunicación entre equipamentos e equipamentos e sistemas.
responsabilidade e coñece aplicacións de administra con CMCCT.
sistemas.
comunicación entre dispositivos.
responsabilida
de o equipo da
aula de
informática e

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para 60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
Prácticas en aula
TIC
E

CA
TIC
ECC

BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 3:
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

59

TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

coñece
algunha
aplicación de
comunicación
entre
dispositivos.

Coñece os
CD
principais
CMCCT.
compoñentes
físicos dun
computador,
as súas
características
técnicas e as
conexións
entre eles.

f

B2.4. Arquitectura dun computador: B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos
compoñentes básicos e características. identificando os seus compoñentes básicos, e compoñentes físicos dun computador, as súas
describir as súas características.
características técnicas e as conexións entre
eles.

f

B2.5. Elementos e sistemas para a B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na Describe
CD
comunicación con fíos e sen eles.
configuran a comunicación con fíos e sen eles.
comunicación entre dispositivos dixitais.
basicamente CMCCT.
as formas de CCL
conexión na
comunicación
entre
dispositivos
dixitais.

CL
CA
TIC

EOE
CA
TIC
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

CL
EOE
CA
TIC
ECC

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 3: ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN DIXITAL
2ª AVALIACIÓN
f
g
h
i
m
ñ
a
o

B3.1. Procesos de produción de B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de
documentos con aplicacións ofimáticas para a produción de documentos.
texto con aplicacións informáticas que facilitan a
e de deseño gráfico. Maquetaxe.
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos,
Importación de imaxes e gráficos.
así como outras posibilidades de deseño, e
interactúa con outras características do
B3.2. Formatos abertos e estándares de
programa.
formato
na
produción
de
documentación.
B3.3. Operacións básicas en follas de
cálculo. Creación
de
gráficos.
Elaboración de informes sinxelos.
B3.4. Organización da información en
bases de datos. Realización de
consultas básicas e xeración de
documentos.

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o
emprego de follas de cálculo, que inclúan
resultados textuais, numéricos e gráficos.

Elaborar
documentos
de texto cun
procesador de
textos
aproveitando
as súas
utilidades
básicas como
a inserción de
táboas,
imaxes e
gráficos entre
outras.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CCEC

Realizar
CD
informes
CMCCT.
sinxelos cunha CCL
folla de cálculo CSIEE
no que se
inclúan texto,
resultados
numéricos,
función,
fórmulas e
gráficos.

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 2:
Actividades
BLOQUE 2:
(empregando
60 %
ferramentas
informáticas para
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

c
f
g
h
i
m
ñ
o

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e
Crear bases
utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, de datos
organizar a información e xerar documentos.
sinxelas
incluíndo os
seguintes
obxectos:
táboas,
consultas
formularios e
informes.
Manexa as
relacións entre
táboas.

CD
CMCCT.
CAA
CSIEE

B3.5. Tipos de presentacións e estrutura B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe Realizar
do contido. Deseño da estrutura e de desenvolver capacidades para integralos en e texto na elaboración de presentacións, presentacións
elementos gráficos adecuados para o diversas producións.
adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe sinxelas
público obxectivo. Importación de
e ao público obxectivo a quen vai dirixido.
integrando
elementos multimedia, de imaxes e de
texto con
gráficos.
efectos e
B3.6. Edición e montaxe de materiais
elementos
audiovisuais a partir de fontes diversas.
Captura de imaxe, de audio e de vídeo,
multimedia e conversión a outros formatos.
imaxe, audio,

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CCEC
CSC

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CL
EOE
CA
TIC
ECC
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

B3.7. Tratamento básico da imaxe
dixital.
Exposición,
saturación,
luminosidade e contraste. Resolución e
formatos.

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

video adecuando a
mesma ao
público a quen
vai dirixido

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de
imaxe, audio e vídeo, edita a información
mediante software específico e crea novos
materiais en diversos formatos.

Capturar
información
multimedia e
procesala
mediante
programas de
edición de
imaxe, audio e
vídeo obtendo
o resultado no
formato
deseado.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE

BLOQUE 4: SEGURIDADE INFORMÁTICA
1ª AVALIACIÓN
a
f

B4.1. Procedementos de intercambio de B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e Coñece os
CD
información entre dispositivos físicos de pasiva na protección de datos e no intercambio de características técnicas, de conexión e de principais
CMCCT.
características técnicas diversas.
información.
intercambio de información entre eles.
dispositivos
B4.2. Riscos de seguridade para
físicos e as
sistemas, aplicacións e datos. Hábitos
características
de protección.
técnicas do
B4.3. Medidas de seguridade activa e
intercambio de

CL
EOE
CA
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a

BLOQUE 1:
30 %
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

pasiva. Actualización do
Antivirus e devasas.

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

software.

grao mín con
estándar

compet.
clave

información
entre eles.

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e
emprega hábitos de protección adecuados.

TICB4.1.3. Describe a importancia da
actualización do software e do emprego de
antivirus e de devasas para garantir a
seguridade.

Identifica as
principais
ameazas á
seguridade e
as medidas
básicas de
seguridade
pasiva e
activa.

Recoñece a
importancia da
actualización
do software e
do emprego
de antivirus e
de devasas
para acadar
seguridade.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

través da Aula
Virtual)

CD
CMCCT.

CD
CMCCT.
CCL

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para
xeralas e
BLOQUE 2:
entregalas a través 60 %
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 3:
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 5: PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS
3ª AVALIACIÓN
b
f

a
f
g

B5.1. Compartición de recursos en B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren
redes locais e en internet.
información coñecendo as características da compartir recursos en redes locais e virtuais.
comunicación ou da conexión entre eles.

CD
CMCCT.
CAA
Utilizar a rede
CSC
local da aula
de informática
e/ou internet
para obter e
compartir
información
para o
desenvolveme
nto de
actividades.

B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas. B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais Publicar
integren información textual, numérica, sonora e e gráficos en estruturas hipertextuais.
contidos
gráfica.
sinxelos na

CD
CMCCT.
CCL

EOE
CA
TIC
ECC

CA
TIC
ECC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para
BLOQUE 2:
xeralas e
entregalas a través 60 %
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
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TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 4º ESO
obxec

h
i
m
ñ
o

contidos

criterios de avaliación

estándar de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

web que
CAA
integren texto
e gráficos.

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os Deseñar unha CD
protocolos de publicación, baixo estándares páxina web
CMCCT.
adecuados e con respecto aos dereitos de sinxela
CCL
propiedade.
respetando os CSC
estándares de CSIEE
públicación e CCEC
os dereitos de
propiedade.

a
b
c
g
h
i
m
ñ
o

B5.4. Creación e publicación na web. B5.3. Coñecer os estándares de publicación e TICB5.3.1. Participa colaborativamente en Colaborar
Estándares de publicación.
empregalos na produción de páxinas web e coas diversas ferramentas das TIC de carácter social e nalgunha
xestiona os propios.
B5.5. Traballo colaborativo con servizos ferramentas das TIC de carácter social.
actividade
na nube e coas ferramentas das TIC de
utilizando
carácter social.
unha
ferramenta
TIC de
carácter
social.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CSC

CA
TIC
ECC
PI

criterios de
cualificación

BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 3:
-Respecto aos
10 %
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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BLOQUE 6: INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN
3ª AVALIACIÓN
a
b
f
g
h
i
m
ñ
o

B6.1. Creación e publicación na web de B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que
CD
materiais multiplataforma accesibles. que permitan a accesibilidade ás producións desde permiten a accesibilidade á información
CMCCT.
multiplataforma.
B6.2. Recursos e plataformas de diversos dispositivos móbiles.
CSIEE
Elabora
formación a distancia, emprego e saúde.
material
B6.3. Administración electrónica e
sinxelo para a
comercio electrónico: intercambios
económicos e seguridade.
web
que
B6.4. Sincronización entre dispositivos
permite
a
móbiles e computadores.
accesibilidade
á información
multiplataform
a.

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e
que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

Realiza
intercambios
de información
en algunha
plataforma na
que esté
rexistrado/a e
que ofrece
servizos de
formación.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSC

TIC
ECC
BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para
60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á BLOQUE 3:
10 %
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
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a
b
f
g
h
i
m
ñ
o

B6.5. Redes sociais. Privacidade e B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais Participa
CD
seguridade persoal na interacción en hábitos adecuados no uso e no intercambio da con criterios de seguridade.
nalgunha rede CMCCT.
redes sociais.
información a través de redes sociais e plataformas.
social con
CCL
criterios de
CAA
seguridade.
CSC
CSIEE

CA
TIC
ECC
PI

f
m
ñ

B6.6. Utilización de canles de B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de Utiliza algún
distribución de contidos multimedia para información en canles de contidos multimedia, contidos multimedia para aloxar materiais propios canal de
distribución de materiais propios.
presentacións, imaxe, audio e vídeo.
e enlazalos noutras producións.
distribución de
contido
multimedia
para aloxar
material propio
e enlazalos
noutras
producións.

CA
TIC
ECC
PI

CD
CMCCT.
CCL
CSC

exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos de
avaliacion

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online
a través da
Aula Virtual)

criterios de
cualificación

BLOQUE 1. PRODUTOS TECNOLÓXICOS: DESEÑO, PRODUCCIÓN E COMERCIALIZACIÓN

3ª AVALIACIÓN
a
c
e
g
h
i
l
m
p

a
e
g
h

B1.1. Proceso cíclico de
deseño, produción,
comercialización e mellora de
produtos.
B1.2. Análise sistemática de
produtos tecnolóxicos actuais e
do seu impacto social.
B1.3. Planificación e
desenvolvemento práctico dun
proxecto de deseño e produción
dun produto.
B1.4. Normalización. Control de
calidade. Patentes.

B1.1. Identificar e describir as etapas
necesarias para a creación dun produto
tecnolóxico desde o seu deseño ata a
súa comercialización, investigar acerca
da súa influencia na sociedade e propor
melloras desde o punto de vista tanto da
súa utilidade como do seu posible
impacto social.

B1.2. Explicar as diferenzas e as
similitudes entre un modelo de
excelencia e un sistema de xestión da
calidade, identificando os principais
actores que interveñen e valorando
criticamente a repercusión que a súa
implantación pode ter sobre os produtos
desenvolvidos, e expolo oralmente co
apoio dunha presentación.

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.

Deseñar a proposta dun
novo produto desde o seu
deseño ata a súa
comercialización,explicando
cada etapa.

Explicar que é unha
patente.
Coñecer os obxectivos e
beneficios da normalización
empresarial.
Realizar o esquema dun
modelo de excelencia
especificado.
Explicar que é un control de
calidade.
Realizar o esquema dun
sistema de xestión de
calidade.

CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
CCL

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

CMCCT
CAA
CSIEE

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PI

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial
ou non
presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
* Presentación
deseño de
novo produto
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal
do alumno/a
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con estándar

compet.
clave

elementos
transversais

instrumentos de
avaliacion

BLOQUE 2
-Predisposición
á aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as
e ao seu
dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

criterios de
cualificación

BLOQUE 2:
10 %
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BLOQUE 2. MÁQUINAS E SISTEMAS
3ª AVALIACIÓN
d
e
g
i

B2.1. Máquinas e sistemas.
Elementos e dispositivos que os
compoñen.

B2.1. Analizar os bloques constitutivos
de sistemas e/ou máquinas,
interpretando a súa interrelación, e
describir os principais elementos que os
compoñen, utilizando o vocabulario
relacionado co tema.

TI1B2.1.1. Describe a función dos
bloques que constitúen unha máquina
dada, explicando de forma clara e co
vocabulario axeitado a súa contribución ao conxunto.

TI1B2.1.2. Debuxa diagramas de
bloques de máquinas-ferramenta
explicando a contribución de cada
bloque ao conxunto da máquina.
d
g
i
m

B2.2. Máquinas e sistemas
mecánicos. Transmisión e
transformación de movementos.
B2.3. Circuítos eléctricos e
electrónicos.
B2.4. Circuítos pneumáticos e
hidráulicos.
B2.5. Simboloxía normalizada.
B2.6. Deseño, simulación e
montaxe de sistemas
mecánicos, de circuítos
eléctricos e electrónicos, e de
circuítos pneumáticos ou
hidráulicos.

B2.2. Realizar esquemas de sistemas
mecánicos e de circuítos eléctricoelectrónicos, pneumáticos ou hidráulicos
que dan solución a problemas téc-nicos,
con axuda de programas de deseño
asisti-do, e calcular os parámetros
característicos des-tes.

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.

TI1B2.2.2. Calcula os parámetros
básicos de funcionamento dun sistema
mecánico e dun circuíto eléctricoelectrónico, pneumático ou hidráulico,
a partir dun esquema dado.

Describir físicamente e o
funcionamento dos
elementos mecánicos
transmisores e
transformadores do
movemento.
Cálculo dos parámetros
básicos dos elementos
transmisores e
transformadores do
movemento.
Describir os elementos
mecánicos auxiliares
básicos.
Realizar e explicar o
diagrama de bloques de
tres máquinas-ferramentas
sinxelas.
Realizar deseños básicos
de circuitos empregando
programa de CAD.
Deseñar circuitos eléctricos
e electrónicos básicos
empregando simuladores.
Deseñar circuitos
pneumáticos básicos, que
respondan a unhas
especificacións
determinadas, empregando
simuladores.
Calcular os parámetros
básicos dos sistemas de
transmisións do
movemento.
Calcular os parámetros
básicos do volante de
inercia.

CMCCT
CAA

CL
EOE
CA

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online
a través da
Aula Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial
ou non
presencial)
CMCCT
CD
CCL

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CMCCT

CL
EOE
CA
TIC
E
PI

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico
ou empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal
do alumno/a
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d
g
i
m

B2.7. Instrumentos de medida
de magnitudes eléctricas.
Realización de medidas en
circuítos eléctricos e
electrónicos.

B2.3. Verificar o funcionamento de
circuítos eléctrico-electrónicos,
pneumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando os seus
esquemas, utilizando os aparellos e os
equipamentos de medida adecuados,
interpretando e valorando os resultados
obtidos, apoiándose na montaxe ou
nunha simulación física destes.

TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos
sinais en circuítos eléctricoelectrónicos, pneumáticos ou
hidráulicos, debuxando as súas
formas e os valores nos puntos
característicos

TI1B2.3.2. Interpreta e valora os
resultados obtidos de circuítos
eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou
hidráulicos.

d
g
i
m

B2.8. Sistemas automáticos de
control: compoñentes básicos.
B2.9. Control programado.
Deseño, construción e
programación dun sistema
robótico.

B2.4. Deseñar, construír e programar un
sistema robotizado cuxo funcionamento
solucione un problema determinado.

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.

Calcular parámetros
básicos eléctricos. Resolver
circuitos eléctricos
complexos empregando as
leis de Kirchoff.
Calcular os parámetros
básicos de neumática e
hidráulica.
Montar circuitos eléctricos e
electrónicos básicos e
verificar o seu
funcionamento. Realizar
medidas básicas,
empregando os aparellos
dispoñibles, en ditos
circuitos.
Montar circuitos neumáticos
básicos e verificar o seu
funcionamento.
Interpretar o funcionamento
de sistemas neumáticos a
partires dos esquemas dos
mesmos.
Realizar esquemas
neumáticos a partires
dunhas especificacións
dadas.
Coñecer os componentes
básicos dun sistema
automático de control.
Deseñar, construir e
programar un sistema
robótico para que resolva
un problema sinxelo.

CMCCT
CD

CA
E
PI

CMCCT
CAA

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PI

BLOQUE 2
-Predisposición
á aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as
e ao seu
dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 2:
10 %

.
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BLOQUE 3. MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN
2ª AVALIACIÓN
d
e
i

B3.1. Estrutura interna e
propiedades dos materiais.
Técnicas de modificación das
propiedades.

B3.1. Analizar as propiedades dos
materiais utilizados na construción de
obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a
súa estrutura interna en relación coas
propiedades que presentan e coas
modificacións que se poidan producir.

d
e
g
i

B3.2. Identificación dos
materiais utilizados en produtos
tecnolóxicos actuais.

B3.2. Relacionar produtos tecnolóxicos
actuais ou novos cos materiais que
posibilitan a súa produción, asociando
as súas características cos produtos
fabricados, utilizando exemplos concretos.

d
e
i
l

B3.3. Técnicas de fabricación.
Máquinas e ferramentas
apropiadas para cada
procedemento. Normas de
seguridade e hixiene no
traballo.

B3.3. Describir as técnicas utilizadas nos
procesos de fabricación tipo,
identificando as máquinas e as
ferramentas utilizadas e as condicións
de seguridade propias de cada unha,
apoiándose na información
proporcionada na web dos fabricantes.

TI1B3.1.1. Establece a relación entre a
estrutura interna dos materiais e as
súas propiedades.

TI1B3.1.2. Explica como se poden
modificar as propiedades dos
materiais, tendo en conta a súa
estrutura interna.
TI1B3.2.1. Describe, apoiándose na
información obtida en internet,
materiais imprescindibles para a
obtención de produtos tecnolóxicos
relacionados coas tecnoloxías da
información e da comunicación.

TI1B3.3.1. Explica as principais
técnicas utilizadas no proceso de
fabricación dun produto dado.

TI1B3.3.2. Identifica as máquinas e as
ferramentas utilizadas no proceso de
fabricación dun produto dado.

Explicar a estrutura interna
de certos materiais: metais
ferrosos, metais non
ferrosos, plásticos, fibras
textiles e materiais de
última xeración.
Describir as propiedades de
ditos materiais.
Describir procedementos
para modificar as
porpiedades destes
materiais
Describir os materiais -e
as súas caracerísticasmáis empregados na
obtención de produtos
tecnolóxicos relacionados
coas tecnoloxías da
información e da
comunicación.
Explicar as principais
técnicas de fabricación nun
produto dado.

Establecer a relación das
máquinas e ferramentas
que se empregan na
fabricación dun
determinado produto.

CMCCT
CAA

CL
EOE
CA
PI

CMCCT
CCL

CMCCT

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial
ou non
presencial)

CMCCT
CCL

CMCCT
CD
CCL

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online
a través da
Aula Virtual)

CL
EOE
CA
TIC
PI

CL
EOE
CA
PI
ECC
PRPC

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico
ou empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal
do alumno/a
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TI1B3.3.3. Describe as principais
condicións de seguridade que se
deben aplicar nun determina-do
ámbito de produción, desde o punto
de vista tanto do espazo como da
seguridade persoal.

Coñecer as normas de
seguridade e hixiene dun
entorno de traballo.
Coñecer os equipos de
protección individuais e
colectivos.
Coñecer os sinais de
seguridade.

CMCCT
CCL
CSC

BLOQUE 2
-Predisposición
á aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as
e ao seu
dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 2:
10 %
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BLOQUE 4. RECURSOS ENERXÉTICOS
1ª AVALIACIÓN
d
e
g
i
h
l
p

B4.1. Recursos enerxéticos.
Produción e distribución da
enerxía eléctrica.
B4.2. Impacto ambiental e
sustentabilidade. Impacto
ambiental da produción
enerxética en Galicia.

B4.1. Analizar a importancia que os
recursos
enerxéticos teñen na sociedade actual, e
descri-bir as formas de produción de
cada unha, así como as súas
debilidades e fortalezas no
desenvolvemento dunha sociedade
sustentable.

TI1B4.1.1. Describe as formas de
producir enerxía, en relación co custo
de produción, o impacto ambiental e a
sustentabilidade

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.
d
e
g
h
i
l

B4.3. Consumo enerxético en
vivendas e locais. Cálculos e
estimación de consumo.
Técnicas e criterios de aforro
enerxético.

B4.2. Realizar propostas de redución de
consumo enerxético para vivendas ou
locais coa axuda de programas
informáticos e a información de
consumo dos mesmos.

TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que
supón, desde o punto de vista do
consumo, que un edificio estea
certificado enerxeticamente.
TI1B4.2.2. Calcula custos de
consumo enerxético de edificios de
vivendas ou industriais, partindo das
necesidades e/ou dos consumos dos
recursos utilizados.

Describir as distintas
formas de enerxías renovables e non
renovables - e a súa
producción-.
Explicar o impacto
ambiental derivado da
producción das distintas
formas de enerxía.
Expoñer as formas de
producir e distribuir a
enerxía eléctrica.
Realizar os cálculos
enerxéticos de tódalas
formas de enerxía vistas
anteriormente.
Explicar, mediante
diagramas de bloques, o
funcionamento das centrais
térmicas convencionais,
nucleares, hidroeléctricas,
solares, eólicas.

CMCCT
CCL
CSC

CL
EOE
CA
TIC
PI

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online
a través da
Aula Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial
ou non
presencial)

CMCCT
CCL

Explicar as vantaxes de
certificación enerxética dun
edificio.

CSC
CCL

Realizar cálculos básicos
de consumos enerxéticos e
industriais.

CMCCT
CD

CL
EOE
CA
TIC
E
PI

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico
ou empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal
do alumno/a
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TI1B4.2.3. Elabora plans de redución
de custos de consumo enerxético para
locais ou vivendas, identificando os
puntos onde o consumo poida ser
reducido.

Analizar as necesidades
enerxéticas mínimas nunha
vivenda.
Deseñar a instalación
enerxética dunha vivenda,
seguindo un plan de
reducción de gastos.
Establecer as principais
medidas de aforro en
calefacción e alumeado.

CMCCT
CAA
CSC
CD

BLOQUE 2
-Predisposición
á aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as
e ao seu
dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 2:
10 %
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1. A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COMPUTADOR
1ª AVALIACIÓN
a
d
g
h
i
l
m
p

B1.1. Concepto de sociedade da
información.
B1.2. O sector das TIC: composición
e características.

B1.1. Analizar e valorar as influencias
das tecnoloxías da información
e da comunicación na transformación
da sociedade actual, tanto nos
ámbitos da adquisición do coñecemento
como nos da produción.

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas
entre o que se considera sociedade
da información e sociedade do coñecemento.

Respostar a CD
un test básico CCL
CSC
sobre a
evolución
histórica das
TICS.

CL

BLOQUE 1

EOE

Presentar un
traballo escrito
sobre a
influencia das
TIC na
sociedade
actual.

PI

Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

Elaborar un
esquema coas
catro
principais
difrencias
entre
sociedade da
información e
sociedade do
coñecemento.

CA
TIC

PVX

30 %

BLOQUE 2:

ECC
IEHM

BLOQUE 1:

60 %
BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TIC1B1.1.2. Explica cales son os
novos sectores económicos que
apareceron como consecuencia da
xeneralización das tecnoloxías da
información e da comunicación.

Presentar
CD
traballo escrito CSIEE
CSC
no que se
expliquen tres
novos
sectores
económicos
relacionados
coa
xeneralización
das TIC.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CL
EOE
CA
TIC
ECC
PI
IEHM
PVX

criterios de
cualificación

-Predisposición á BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
1ª AVALIACIÓN
a
d
g
i
l

B2.1. Bloques funcionais dun sistema
microinformático e compoñentes
de cada bloque funcional.
B2.2. Compoñentes dos sistemas
microinformáticos
B2.3. Periféricos básicos
B2.4. Dispositivos de almacenamento:

B2.1. Configurar computadores e
equipamentos informáticos identificando
os subsistemas que os compoñen
e relacionando cada elemento
coas prestacións do conxunto, e
describir as súas características.

TIC1B2.1.1. Describe as características
dos subsistemas que compoñen
un computador, identificando os
seus principais parámetros de funcionamento.

Respostar a CD
CMCCT.
un test
básicos sobre CCL
arquitectura
de
computadores:
tipos y

CL

BLOQUE 1

BLOQUE 1:

EOE

Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a

30 %

CA
TIC
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

características e tipos.
B2.5. Dispositivos de memoria:
características e tipos.

grao mín con
estándar

compet.
clave

características
principales de
buses,
compoñentes
principales da
placa base.
Manexar as
unidades
básicas de
medida da
información.
TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de
interconexión dos bloques funcionais
dun computador e describe a
contribución de cada un ao funcionamento
integral do sistema.

Respostar a CD
un test sobre CMCCT.
os periféricos , CCL
conectores e
portos
básicos.

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos
de almacenamento masivo utilizados
en sistemas de computadores,
recoñecendo a súa importancia na
custodia da información.

Explicar as
CD
CMCCT.
diferencias
entre o disco CCL
duro
magnético e o
de estado
sólido.
Describir as
seguintes
unidades de
almacenament
o externas :
CD-ROM,

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

ECC
IEHM
PVX
PI

criterios de
cualificación

través da Aula
Virtual)
BLOQUE 2
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para
xeralas e
BLOQUE 2:
entregalas a través
da Aula Virtual ou 60 %
facelas no
caderno, según se
indique)

BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
BLOQUE 3:
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a 10 %
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

DVD, USB,
tarjetas SD y
MMC.

a
b
d
g
i
l

B2.6. Sistema operativo: elementos
e estrutura. Clasificación, funcións e
procesos do sistema operativo.
Sistemas
operativos actuais.
B2.7. Instalación e actualización de
sistemas operativos e de aplicacións
de software.

B2.2. Instalar e utilizar software de
propósito xeral e de aplicación, e
avaliar as súas características e os
contornos de aplicación.

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de
memoria utilizados en computadores,
analizando os parámetros que
as definen e a súa achega ao rendemento do
conxunto

Describir as CD
CMCCT.
memorias
internas RAM, CCL
SRAM,
DRAM, ROM,
EPROM,
FLASH.

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama
da estrutura dun sistema operativo
relacionando cada parte coa súa
función.

Explicar,
CD
mediante un CMCCT.
diagrama, as
funcións
principais dun
sistema
operativo.
Clasificar os
principais
sistemas
operativos.

criterios de
cualificación

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

Característica
s principais
dos sistemas
operativos
máis
empregados.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

PVX
PI

Realizar un
diagrama de
bloques da
estrutura dun
sistema
operativo.
TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos
e programas de aplicación para
a resolución de problemas en
computadores persoais, seguindo
instrucións de fábrica.

Instalar un
sistema
operativo.

CD
CMCCT.
CAA

Instalar tres
programas de
aplicación.

BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
2ª AVALIACIÓN
qa
b
d
e
f
g
h
i
l

B3.1. Deseño e utilización de bases
de datos sinxelas.
B3.2. Elaboración de documentos
mediante procesadores de texto.
B3.3. Elaboración de presentacións.
B3.4. Presentación ao público:
conexión
a un proxector e configuración.
B3.5. Resolución de problemas

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas
de escritorio ou web, como instrumentos
de resolución de problemas
específicos.

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos
sinxelas e/ou extrae información,
realizando consultas, formularios e
informes.

Crear bases
de datos
sixelas cun
xestor de
bases de
datos.
Crear táboas
sixelas cun

CD
CMCCT.
CAA
CSIEE
CCEC

CL

BLOQUE 1

BLOQUE 1:

EOE

Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a

30 %

CA
TIC
E
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obxec

contidos

m
n

mediante follas de cálculo.
B3.6. Deseño e edición de Imaxes
en 2D e 3D.
B3.7. Creación de contidos
audiovisuais.
Elaboración de guións, captura
de son e de imaxes, edición e
montaxe.
B3.8. As redes de intercambio como
fonte de recursos multimedia. Dereitos
que amparan as producións
alleas.

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

xestor de base
s de datos.

ECC
IEHM

Crear un
informe dunha
táboa
previamente
creada.

Presentar
cinco traballos
elaborados
cun
procesador de
textos nos que
haxa textos
cun formato
específico,
táboas e
imaxes
insertas.

criterios de
cualificación

través da Aula
Virtual)

PVX
PI

Realizar unha
consulta
determinada
na táboa
creada.
TIC1B3.1.2. Elabora informes de
texto que integren texto e imaxes,
aplicando as posibilidades das aplicacións
e tendo en conta o destinatario.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

BLOQUE 2:
BLOQUE 2:
Actividades
60 %
(empregando
ferramentas
informáticas para
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 3:
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e 10 %
ao seu dereito a
aprender
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TIC1B3.1.3. Elabora presentacións
que integren texto, imaxes e elementos
multimedia, adecuando a
mensaxe ao público obxectivo ao
que se destina.

Realizar tres
presentacións
cun mínimo de
dez
diapositivas
que conteñan
cadros de
texto, imaxes
e efectos
multimedia.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CSC

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CCEC
TIC1B3.1.4. Resolve problemas que
requiran a utilización de follas de
cálculo, xerando resultados textuais,
numéricos e gráficos.

Crear cinco
táboas –unha
debe ser
dinámicacunha folla de
cálculo que
inclúan
operadores,
fórmulas e
funcións.

CD

.

CMCCT.
CAA
CSIEE
CCEC

Xerar un
gráfico
determinado,
empregando
unha folla de
cálculo, a
partires dunha
táboa
previamente
creada.
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TIC1B3.1.5. Deseña elementos
gráficos en 2D e 3D para comunicar
ideas.

Realizar cinco CD
debuxos
empregando CMCCT.
un editor de
CCL
gráficos
vectoriales.
CAA

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

Realizar cinco CSIEE
logotipos
empregando CSC
un editor de
CCEC
gráficos
vectoriales.
Crear cinco
iconos
empregando
as
ferramentas
de crear
estrelas e
polígonos.
Realizar cinco
textos que
conteñan
distintos
efectos que
leven distintos
efectos
deseñados
cun editor de
gráficos
vectoriales.
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

CL

BLOQUE 1

BLOQUE 1:

EOE

Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

30 %

Realizar cinco
deseños
gráficos en 3D
empregando
un programa
de debuxo.
TIC1B3.1.6. Realiza pequenas
películas integrando son, vídeo e
imaxes, utilizando programas de
edición de ficheiros multimedia.

Realizar dúas
películas
utilizando
programas de
edición de
imaxes
dixitais, de
audio e de
vídeo.

CD
CMCCT.
CCL
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

BLOQUE 4. REDES DE COMPUTADORES
3ª AVALIACIÓN
b
d
g
i
l

B4.1. Configuración básica de redes
B 4.1. Analizar as principais topoloxías
locais: características, tipos, topoloxías utilizadas no deseño de redes
e arquitecturas.
de computadores, relacionándoas
coa área de aplicación e coas tecnoloxías
empregadas.

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de
configuración de pequenas redes
locais, seleccionando as tecnoloxías
en función do espazo físico dispoñible.

Debuxar tres
esquemas de
redes locais
coas
tecnoloxías
axeitadas aos
espazos
físicos
propostos.

CD
CMCCT.
CAA
CSIEE

CA
TIC
E
ECC
IEHM
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

PVX
PI

d
g
i
l

B4.2. Cables e conectores:
características
e tipoloxía. Normalización.
B4.3. Elementos das redes de datos:
situación, dispositivos e adaptadores
de interconexión de redes
con fíos e sen eles; configuración
básica destes.
B4.4. Despregamento de redes
locais sen fíos: elementos, medios
de transmisión, protocolos e
recomendacións.
Seguridade básica.

B4.2. Analizar a función dos equipos
de conexión que permiten realizar
configuracións de redes e a súa
interconexión con redes de área extensa.

TIC1B4.2.1. Realiza unha análise
comparativa entre os tipos de cables
utilizados en redes de datos.

Identifcar e
CD
CMCCT.
explicar os
tres tipos de CCL
cables máis
coñecidos
para redes:
coaxial,
trenzado, fibra
óptica.
Identificar os
conectores
asociados aos
cables
anteriormente
citados.

TIC1B4.2.2. Realiza unha análise
comparativa entre tecnoloxía con
fíos e sen eles, e indica posibles
vantaxes e inconvenientes.

Realizar unha CD
CMCCT.
táboa
comparativa CCL
coas vantaxes
e
inconveniente
s das redes
alámbricas e
inalámbricas.

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PI

BLOQUE 2:
BLOQUE 2:
60 %
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 3:
-Respecto aos
seus
10 %
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
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obxec

d
g
i
l

contidos

B4.5. Niveis do modelo OSI: funcións
dos niveis, os protocolos e os
dispositivos.

criterios de avaliación

B4.3. Describir os niveis do modelo
OSI, relacionándoos coas súas funcións
nunha rede informática.

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade
dos elementos que permiten
configurar redes de datos, indicando
as súas vantaxes e os seus inconvenientes
principais.

Explicar os
CD
CMCCT.
cinco
CCL
elementos
típicos dunha
red LAN coas
súas vantaxes
e
inconveniente
s.

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema
de como se realiza a comunicación
entre os niveis OSI de dous equipamentos
remotos.

Elaborar un CD
diagrama de CMCCT.
comunicación CCL
entre niveis
OSI de dous
equipamentos
remotos.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

-Respecto aos
materiais e
instalacións

CL
EOE
CA
TIC
E
ECC
IEHM
PVX
PI

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN
3ª AVALIACIÓN
b
d
g
i
l

B5.1. Diagramas de fluxo: elementos
e ferramentas; símbolos e o seu
significado.
B5.2. Identificación dos elementos
dun programa informático: estruturas

B5.1. Aplicar algoritmos á resolución
dos problemas máis frecuentes
que se presentan ao traballar con
estruturas de datos.

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos
que permitan resolver problemas
aritméticos sinxelos, elaborando os
correspondentes diagramas de fluxo.

Deseñar tres
algoritmos cos seus
diagramas de
fluxo

CD
CMCCT.
CAA
CSIEE

CL

BLOQUE 1

BLOQUE 1:

EOE

Probas
específicas
(escritas ou en

30 %
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obxec

contidos

e bloques fundamentais.
B5.3. Deseño de algoritmos utilizando
diagramas de fluxo.

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

corresponente
s- para
resolver
problemas
aritméticos
sinxelos.

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CA
TIC

criterios de
cualificación

formato online a
través da Aula
Virtual)

E
ECC
IEHM
PVX
PI

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
informáticas para BLOQUE 2:
xeralas e
entregalas a través 60 %
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
BLOQUE 3:
-Respecto ao
profesor/a e ao
10 %
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
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contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

-Respecto aos
materiais e
instalacións
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: MATERIAIS
1ª AVALIACIÓN
g
h
i
l

B1.1. Estrutura interna e propiedades B1.1. Identificar as características dos materiais TI2B1.1.1. Explica como se poden modificar as Explicar os
CCL
dos materiais.
para unha aplicación concreta, tendo en conta as propiedades dos materiais, tendo en conta a súa tipos de
CMCCT
enlaces
B1.2. Procedementos de ensaio e súas propiedades intrínsecas e os factores técnicos estrutura interna.
atómicos e
medida de propiedades dos materiais. relacionados coa súa estrutura interna, así como a
posibilidade
de
empregar
materiais
non
moleculares.
B1.3. Técnicas de modificación das
convencionais
para
o
seu
desenvolvemento,
Explicar cales
propiedades dos materiais.
obtendo información por medio das tecnoloxías da
son e como se
información e da comunicación.
identifican as
propiedades
dos materiais
en función da
súa estrutura
interna.
TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado
para unha aplicación concreta, obtendo
información por medio das tecnoloxías da
información e da comunicación.

Explicar os
CMCCT
métodos de CD
realización
CAA
dos diferentes
ensaios de
medida das
propiedades
dos materiais,
calculando o
resultado en
casos
concretos.
Interpretar e
analizar o
diagrama de
equilibrio de

CL
EOE
CA
E

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

distintos
metais e
aliaxes.
Explicar as
características
básicas dos
metais e
aliaxes non
férricas.
Coñecer os
principais
tratamentos
térmicos e
termoquímicos
que se
empregan na
industria
metalúrxica
actual.
Explicar as
características
principais dos
materiais
cerámicos.
Coñecer os
distintos tipos
de plásticos
así como as
súas técnicas
de
conformcaión.
Coñecer e
explicar os
distintos tipos

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
BLOQUE 2:
-Predisposición á
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

CL
EOE
CA
TIC
E

BLOQUE 1:

de residuos
así como as
técnicas de
tratamento
dos mesmos.

BLOQUE 2: PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
1ª, 2ª AVALIACIÓN
d
e
g
i
l

B2.1.
Máquinas:
conceptos B2.1. Definir e expor as condicións nominais dunha TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas
fundamentais, estrutura e tipos.
maquina ou unha instalación a partir das súas empregando programas de deseño CAD, e
B2.2. Deseño asistido de máquinas e características de uso, presentándoas co soporte de explica a función de cada un no conxunto.
medios informáticos.
simulación do seu funcionamento.

Explicar
os CCL
parámetros
CMCCT
básicos dunha CD
máquina.
Deseñar,
empregando
un programa
de
deseño,
unha máquina
sinxela.

TI2B2.1.2. Define as características e a función Definir as
CCL
dos elementos dunha máquina, interpretando
características CAA
planos de máquinas dadas.
e as funcións
dos elementos
dunha
máquina
sinxela.
Interpretar
planos das
máquinas
vistas en
clase.

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

h
i
l

B2.3. Máquinas térmicas: tipos, B2.2. Describir as partes de motores térmicos e TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas
funcionamento e aplicacións principais. eléctricos, e analizar os seus principios de tendo en conta as enerxías implicadas no seu
funcionamento.
B2.4. Máquinas eléctricas: tipos, funcionamento.
funcionamento e aplicacións principais.
B2.5. Magnitudes que definen as
máquinas.

grao mín con
estándar

compet.
clave

Calcular
o CMCCT
rendemento
do
motor
térmico,
a
eficiencia da
máquina
frigorífica e da
bomba
de
calor
en
función duns
parámetros
dados.
Calcular
as
intensidades
que circulan
polos motores
eléctricos de
corrente
continua.
Calcular
o
rendemento
dun motor de
corrente
continua en
función duns
parámetros
dados.
Calcular
a
velocidade de
xiro dun motor
de
corrente
alterna.
Calcular
o

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CL
EOE
CA
E

criterios de
cualificación

*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 2:
-Respecto aos
seus
10 %
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

rendemento
dun motor de
corrente
alterna
trifásico.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

-Respecto aos
materiais e
instalacións

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes Describir o
CCL
dos motores térmicos e eléctricos.
ciclo
CMCCT
termodinámico
que rixe o
funcionamento
dun motor
térmico.
Explicar o
funcionamento
e describir as
partes dun
motor térmico
Explicar os
distintos tipos
de motores
térmicos,as
súas
características
.
Describir o
ciclo
termodinámico
que rixe o
funcionamento
dunha
máquina
frigorífica.
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

Explicar o
funcionamento
e describir as
partes dunha
máquina
frigorífica.
Explicar o
funcionamento
da bomba de
calor.
Explicar as
partes dun
motor de
corrente
continua.
Coñecer e
identificar os
diferentes
tipos de
motores de
corrente
continua.
Coñecer as
características
dos motores
de corrente
continua.
Explicar a
constitución e
o
funcionamento
dun motor de
corrente
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

alterna
trifásico.

BLOQUE 3: SISTEMAS AUTOMÁTICOS
2ª AVALIACIÓN
b
e
h
i
l

B3.1. Estrutura e tipos de sistemas B3.1. Expor en público a composición dunha TI2B3.1.1. Define as características e a función
automáticos.
máquina ou un sistema automático, identificando os dos elementos dun sistema automático,
B3.2. Elementos que compoñen un elementos de mando, control e potencia, e interpretando planos e esquemas destes.
explicando a relación entre as partes que os
sistema de control. Simboloxía.
compoñen.

m

CL
EOE
CA

Explicar
os
compoñentes
dun sistema de
control.
TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control
de lazo aberto e pechado, e propón exemplos
razoados.

g
l

Definir
as CCL
características CMCCT
e as funcións CAA
dun sistema
automático.

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)

Diferenciar
CMCCT
entre entre
CAA
sistemas de
control de lazo
aberto e
pechado.
Propor
exemplos de
ambos

B3.3. Deseño e simulación de sistemas B3.2. Representar graficamente, mediante TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos Deseñar,
CCL
automáticos.
programas de deseño, a composición dunha sistemas de control para aplicacións concretas, mediante
CMCCT
máquina, dun circuíto ou dun sistema tecnolóxico describe a función de cada bloque no conxunto e diagramas de CD
concreto.
xustifica a tecnoloxía empregada.
bloques,
CSIEE
sistemas de
control para

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

CL
EOE
CA
TIC

*Tarefas
(exercicios e
problemas)
*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

aplicaciones
concretas.
Describir
a
función
de
cada bloque.

software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

Calcular
a
función
de
transferencia
dun sistema de
control.
Realizar
o
estudo
da
estabilidade
dun sistema de
control.
i
l
m

e
i
l
m

criterios de
cualificación

B3.4. Representación dos sinais de B3.3. Verificar o funcionamento de sistemas TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os Verificar
CMCCT
entrada e saída de sistemas automáticos mediante simuladores reais ou virtuais, sinais de entrada e saída dun sistema automático. mediante un CD
automáticos.
interpretando esquemas e identificando os sinais de
simulador os
entrada e saída en cada bloque.
sinais
de
entrada
e
saída
dun
sistema
automático.

CL
EOE
CA

B3.5.
Simulación,
montaxe
e B3.4. Implementar fisicamente circuítos eléctricos TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, Interpretar e CMCCT
experimentación de circuítos eléctricos ou pneumáticos a partir de planos ou esquemas de interpretando esquemas e realizando gráficos analizar
CAA
ou pneumáticos.
aplicacións características.
dos sinais nos puntos significativos.
planos
de
circuitos
eléctricos e
pneumáticos.
Deseñar
circuitos
pneumáticos

CL
EOE
CA
TIC
E
IEHM

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
-Respecto aos
BLOQUE 2:
seus
compañeiros/as e 10 %
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

que realicen as
accións
especificadas
previamente.
Montar
circuitos
pneumáticos a
partir
dun
esquema
dado.

BLOQUE 4: CIRCUITOS E SISTEMAS LÓXICOS
3ª AVALIACIÓN
d
e
g
i
l
m

B4.1. Álxebra de Boole. Táboas da B4.1. Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de
verdade. Portas e funcións lóxicas. automatismos de control, aplicando procedementos sistemas combinacionais, identificando as
Simplificación de funcións.
de simplificación de circuítos lóxicos.
condicións de entrada e a súa relación coas
saídas solicitadas.
B4.2. Circuítos lóxicos combinacionais.
Circuítos combinacionais integrados.
B4.3. Deseño, montaxe e simulación de
circuítos lóxicos
combinacionais.
Aplicacións.
B4.4. Representación e interpretación
de sinais.

Coñecer
as CMCCT
funcións e as
operacións
básicas
na
álxebra
de
Boole,
así
como os seus
postulados,
propiedades e
teoremas.
Obter
a
función lóxica
a
partires
dunha táboa
de verdade.
Simplificar
funcions
lóxicas

CL
EOE
CA
TIC

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

mediante
o
método
de
Karnaugh.
TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos
combinacionais con portas lóxicas a partir de
especificacións concretas, aplicando técnicas de
simplificación de funcións, e propón o posible
esquema do circuíto.

Realizar
deseños de
circuitos
lóxicos
empregando
portas lóxicas
a partires de
unhas
especificación
dadas.

TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos
combinacionais con bloques integrados, partindo
de especificacións concretas, e propón o posible
esquema do circuíto.

Deseñar
CMCCT
circuitos
CD
lóxicos
CAA
empregando
CSIEE
circuitos
combinacional
es integrados codificador,de
codificador,
demultiplexad
or,
multiplexador,
comparador- a
partires de
especificación
s concretas.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
-Interese pola
materia
BLOQUE 2:
-Respecto aos
seus
10 %
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais
mediante equipamentos reais ou simulados, e
verifica a súa forma.

Montar e
CMCCT
simular
CD
circuitos
combinacionai
s sinxelos.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

BLOQUE 5: CONTROL E PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS
3ª AVALIACIÓN
e
i
l

B5.1. Circuítos lóxicos secuenciais B5.1. Analizar o funcionamento de sistemas lóxicos TI2B5.1.1. Explica o funcionamento dos Explicar
o CCL
electrónicos.
secuenciais dixitais, e describir as características e biestables, indicando os tipos e as súas táboas de funcionamento CMCCT
as aplicacións dos bloques constitutivos.
verdade asociadas.
dos biestables
B5.2. Biestables: tipos e aplicacións.
e as súas
B5.3. Representación dos sinais de
táboas
de
saída dos circuítos lóxicos.
verdade.

CL
EOE
CA

TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e Explicar o
CMCCT
explica os cambios que se producen nos sinais. funcionamento
dun contador
e debuxar o
cronograma
do mesmo.
e
h
i

B5.4. Elementos básicos de circuítos B5.2. Analizar e realizar cronogramas de circuítos TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais
secuenciais eléctricos.
secuenciais, identificando a relación dos elementos típicos empregando software de simulación.
B5.3. Representación dos sinais de entre si e visualizándoos graficamente mediante o
equipamento máis axeitado ou programas de

Simular sinais CMCCT
de
circuitos CD
secuenciais
típicos.

CL
EOE
CA
TIC

BLOQUE 1
- Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
90 %

- Actividades:
(Para réxime
presencial,
semipresencial ou
non presencial)
*Tarefas
(exercicios e
problemas)
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

l

saída dos circuítos lóxicos.

simulación.

TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuítos
secuenciais partindo dos esquemas destes e
das características dos elementos que o
compoñen.

Debuxar
CMCCT
cronogramas
de circuitos
secuenciais a
partires dos
seus
esquemas.

m

d
e
f
i

h
i
l

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

B5.5. Deseño e simulación de circuítos B5.3. Deseñar circuítos secuenciais sinxelos TI2B5.3.1. Deseña circuítos lóxicos secuenciais Deseñar
CMCCT
lóxicos secuenciais.
analizando as características dos elementos que os sinxelos con biestables a partir de especificacións circuitos
CAA
conforman e a súa resposta no tempo.
concretas e elaborando o esquema do circuíto. lóxicos
CSIEE
secuenciais
con biestables
a partir de
especificación
s concretas.

CL
EOE
CA
E

B5.6. Microprocesador: aplicacións.

CL
EOE
CA
TIC

B5.4. Relacionar os tipos de microprocesadores TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que Identificar os CCL
empregados en computadores de uso doméstico, compoñen un microprocesador tipo e compárao principais
CMCCT
procurando a información en internet, e describir as con algún microprocesador comercial.
compoñentes CD
súas principais prestacións.
dun
microprocesad
or tipo.

criterios de
cualificación

*Proxectos
(formato físico ou
empregando
ferramentas
dixitais)
*Traballos
prácticos
empregando
software
específico
*Traballos de
investigación
*Rexistro de
traballo persoal do
alumno/a

BLOQUE 2
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 2:
-Interese pola
materia
10 %
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

BLOQUE 1: PROGRAMACIÓN
1ª, 2ª AVALIACIÓN
d
g
i
l

B1.1. Estruturas de almacenamento de B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de Identificar e CD
datos. Tipos de datos. Variables, analizar as características de cada unha.
almacenamento para diferentes aplicacións tendo utilizar
as CMCCT.
vectores e matrices. Listas, pilas e colas.
en conta as súas características.
estruturas de CCL
Estruturas.
almacenament
o
nalgunha
aplicación
tendo en conta
as
súas
características
.

b
d
g
i
l

B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de Realizar
CD
símbolos, e o seu significado.
semántica das construcións dunha linguaxe de mediana complexidade usando elementos diagramas de CMCCT.
gráficos e relacionándoos entre si para dar fluxo básicos CAA
B1.3. Deseño de algoritmos con programación.
resposta a problemas concretos.
que resolven
diagramas
de
fluxo
utilizando
CSIEE
algoritmos
ferramentas informáticas.
sinxelos.

b
d
g
i

B1.4. Transformación de diagramas de B1.3. Realizar programas de aplicación nunha TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana Transformar CD
fluxo en pseudocódigo ou en código linguaxe de programación determinada e aplicalos á complexidade
utilizando
contornos
de diagramas de CMCCT.
fonte.
solución de problemas reais.
programación.
fluxo sinxelos CAA
en
B1.5. Programación modular: módulos,
CSIEE
pseudocódigo.

CL
EOE
CA
E
TIC

CL
EOE
CA
E
TIC

CL
EOE

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
BLOQUE 2:
ferramentas
60 %
informáticas para
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
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obxec

contidos

l

procedementos e funcións.

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

Realizar
programas
sinxelos nunha
linguaxe
de
alto nivel.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CA
E
TIC

TIC2B1.3.2. Elabora programas de mediana Transforma os CD
complexidade
definindo
o
fluxograma diagramas de CMCCT.
correspondente e escribindo o código fluxo
que CAA
correspondente.
resolven
CSIEE
algoritmos
sinxelos
no
seu
código
correspondent
e.
TIC2B1.3.3. Descompón problemas de certa
complexidade en problemas máis pequenos
susceptibles de seren programados como partes
separadas.

b
d
g
i
l

B1.6. Deseño e realización de probas: B1.4.
Depurar
programas
informáticos, TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un
tipos de probas e casos de proba. optimizándoos para a súa aplicación.
programa escrito nun código determinado,
Depuración.
partindo de determinadas condicións.
B1.7. Optimización e documentación.
Análise de código e refactorización.
Repositorios de código e control de
versións.

Programar a
resolución dun
problema de
complexidade
media ao
descompoñelo
en problemas
máis
pequenos e
por tanto máis
doados de ser
programados.

criterios de
cualificación

ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións

CD
CMCCT.
CAA
CSIEE

Acadar
o CD
resultado que CMCCT.
se obtería na CAA
execución de
CSIEE
programas de
complexidade
media a partir
da análise do
código cunhas

CL
EOE
CA
E
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obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

grao mín con
estándar

compet.
clave

condicións
determinadas.
TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa
dado aplicando procedementos de depuración.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

criterios de
cualificación

TIC

Aplicar
CD
procedemento CMCCT.
s
de
CAA
depuración
para optimizar CSIEE
o código de
programas de
dificultade
media-baixa.

BLOQUE 2: PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS
3ª AVALIACIÓN
a
b
d
e
f
g
i
l
m
p

B2.1. Linguaxes de marcaxe para a B2.1. Utilizar e describir as características das TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con Deseñar un CD
creación de documentos web.
ferramentas relacionadas coa web social, ferramentas específicas
analizando
as blog e unha CMCCT.
B2.2. Accesibilidade e usabilidade en identificando as funcións e as posibilidades que características fundamentais relacionadas coa páxina web e CCL
ofrecen as plataformas de traballo colaborativo.
súa accesibilidade e a súa usabilidade, tendo en modificalos
internet.
CCA
conta a función á que está destinada.
traballando
CSIEE
cunha
linguaxe
de CSC
marcaxe
CCEC
acadando un
bo resultado
que
dé
resposta aos
fins para os
que
foron
creados.

CL
EOE
CA
E
TIC
ECC
PI

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II
obxec

contidos

criterios de avaliación

estándares de aprendizaxe

a
b
d
e
f
g
i
l
m
p

B2.3. Ferramentas de xestión de B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as Realizar
CD
contidos da web 2.0.
integren información textual, gráfica e multimedia, posibilidades de colaboración que permiten as traballos en CMCCT.
tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. tecnoloxías baseadas na web 2.0.
colaboración CCL
con outros/as
compañeiros/a CAA
s nos que CSIEE
utilicen
CSC
algunhas das CCEC
ferramentas
da web 2.0.

a
b
d
g
i
l
m

B2.4. Características da web 2.0.

B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes
ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e da web 2.0 e os principios en que esta se basea.
sucesivos desenvolvementos, aplicándoas ao
desenvolvemento de traballos colaborativos.

grao mín con
estándar

compet.
clave

Enumerar as CD
características CMCCT.
principais da CCL
web 2.0 e os
principios en CSC
que se basea e CCEC
utilizar parte
das
posibilidades
que nos oferta.

elementos
instrumentos de
transversais avaliacion

CL
EOE
CA
E
TIC
ECC
PI

CL
EOE
CA
E
TIC
ECC
PI

criterios de
cualificación

informáticas para BLOQUE 2:
xeralas e
60 %
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
aprendizaxe
BLOQUE 3:
-Interese pola
10 %
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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BLOQUE 3: SEGURIDADE
1ª AVALIACIÓN
a
b
d
g
i
l

a
b
d
g
i
l

B3.1. Medidas físicas e lóxicas de B3.1. Adoptar as condutas de seguridade activa e TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos Realizar
un CD
seguridade en redes: devasas, copias pasiva que posibiliten a protección dos datos e do elementos de protección física fronte a ataques esquema de CMCCT.
de seguridade, sistemas de control de propio individuo nas súas interaccións en internet e externos para unha pequena rede, considerando bloques cos CCL
acceso, monitorización de sistemas e na xestión de recursos e aplicacións locais.
tanto os elementos de hardware de protección principais
como as ferramentas de software que permiten elementos de CAA
análise de logs.
protexer a información.
hardware e de CSIEE
software
CSC
necesarios
CCEC
nunha
pequena rede
para acadar
protexer
a
información.
B3.2. Seguridade lóxica. Tipos de B3.2. Analizar a importancia da protección da TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de protección Relacionar os CD
ameaza e técnicas de vixilancia dos información na sociedade do coñecemento, de software para internet relacionándoos cos ataques máis CMCCT.
sistemas: protección contra virus e valorando as repercusións de tipo económico, social posibles ataques.
comúns
co CAA
respaldo de información.
ou persoal.
software que
dá resposta a CSIE
B3.3. Seguridade física: protección física
cada un deles. CSC
das redes.
B3.4. Tipos de código malicioso e usos:
TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos Realizar
un CD
virus, troianos, portas traseiras e
elementos de protección física fronte a ataques esquema de CMCCT.
publicitario.
externos para unha pequena rede, considerando bloques cos CCL
os elementos de hardware de protección.
principais
elementos de CAA
CSIEE
hardware
nunha
CSC
pequena rede CCEC
para acadar
protexer
a
información.
TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola súa Describir as CD
capacidade de propagación e describe as principais
CMCCT.
características de cada un, indicando sobre que características CCL
elementos actúan.
e clasificar o
CSC
código
malicioso máis

CL
EOE
CA
E
TIC

CL
EOE
CA
E
TIC

BLOQUE 1:
Probas
específicas
(escritas ou en
formato online a
través da Aula
Virtual)

BLOQUE 1:
30 %

BLOQUE 2:
Actividades
(empregando
ferramentas
BLOQUE 2:
informáticas para
60 %
xeralas e
entregalas a través
da Aula Virtual ou
facelas no
caderno, según se
indique)
BLOQUE 3:
-Predisposición á
BLOQUE 3:
aprendizaxe
10 %
-Interese pola
materia
-Respecto aos
seus
compañeiros/as e
ao seu dereito a
aprender
-Respecto ao
profesor/a e ao
seu dereito a
exercer o seu
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común e sinala
sobre
que
elementos
actúa.

traballo con
dignidade
-Puntualidade
-Respecto aos
materiais e
instalacións
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