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MATERIA: 
TECNOLOXÍA CREATIVA
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UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- A Tecnoloxía.
• Unidade 2- O proceso tecnolóxico.

2º AVALIACIÓN

• Unidade 3- Ferramentas básicas no aula-taller.

3ª AVALIACIÓN

• Unidade 4- Inventos e máquinas.

MÍNIMOS ESIXIBLES

-Análise técnico de obxectos: anatómico, técnico, funcional, económico, 
sociolóxico.
-Representación gráfica de obxectos. Ferramentas básicas de debuxo. Escalas. 
Acoutamento.
-Fases do proceso tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades 
humanas.
-Ferramentas para a manipulación de madeira e de metais. Dominio das 
técnicas básicas no manexo de ferramentas.
-Normas de seguridade e saúde no taller e no manexo das ferramentas.
-Deseño e construción de prototipos e/ou maquetas moi sinxelos para resolver 
problemas e/ou necesidades.
-Evolución da tecnoloxía e análise da súa influencia no desenvolvemento das 
civilizacións.
-Inventos e inventores destacados da historia.
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PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os  instrumentos  empregados  para  a  avaliación  dos  alumnos,  e  o  seu  peso  no

resultado final, serán os seguintes:

1. Probas escritas (30%)
2. Exercicios prácticos (30%)
3. Proxecto (30%)
4. Observación directa (10%)

Valorarase  negativamente:  non  traer  o  material  necesario  á  clase,  entregar  os

exercicios fóra de prazo, facer consultas no ordenador en aplicacións que non teñan

que ver cos contidos que se están a tratar, dificultar un ambiente axeitado de traballo,

a  impuntualidade  e  utilizar  dispositivos  móbiles  durante  os  períodos  lectivos.

Valorarase positivamente: a participación, a iniciativa e a autonomía para levar a cabo

as tarefas propostas, o cumprimentos das directrices indicadas polo profesor para a

realización das tarefas, o esforzo e a concentración, o respecto cara o profesor e cara

os compañeiros e o coidade e o uso apropiado do material.

Para aprobar a avaliación será necesario obter, tras aplicar o baremo anterior, unha

cualificación igual ou superior a 5 puntos.

A nota final calcularase facendo a media das cualificacións correspondentes ás tres

avaliacións. Para superar a materia será necesario obter unha cualificación igual ou

superior a 5 puntos.

Os  alumnos  con  media  inferior  a  5  puntos  terán  que  realizar  unha  proba  de

recuperación na que serán avaliados todos os contidos impartidos durante o curso.

Para superar a materia será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5

puntos.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba escrita,

nela terá a cualificación de cero, co cal deberá realizar a proba de recuperación.

Os  alumnos  con  avaliación  negativa  en  xuño  terán  que  realizar  unha  proba

extraordinaria en setembro que versará sobre os contidos mínimos. Para superar a

materia será necesario obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.
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