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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  IMPRES-
CINDIBLE 

 Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización  

▪ a 
▪ c 
▪ e 
▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 
▪ p 

▪ 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. 

▪ B1.1. 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. 

▪ 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. 

▪ SI 

▪ a 
▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B1.4. Normalización. Control de calidade. Patentes. 
 
 
 

 

▪ 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. 

▪ TI1B1.2.1. Elabora o esquema dun posible modelo de 
excelencia, razoando a importancia de cada axente 
implicado. 

▪ NON 

▪ TI1B1.2.2. Desenvolve o esquema dun sistema de xestión 
da calidade, razoando a importancia de cada axente 
implicado. 

▪ NON 

 Bloque 2. Máquinas e sistemas  

▪ 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. 

▪ SI 

▪ TI1B2.1.2. Debuxa diagramas de bloques de máquinas-
ferramenta explicando a contribución de cada bloque ao 
conxunto da máquina. 

▪ NON 
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 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  IMPRES-
CINDIBLE 

▪ 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 eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos 
que dan solución a problemas técnicos, con axuda de 
programas de deseño asistido, e calcular os parámetros 
característicos destes. 

▪ 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. 

▪ NON 

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

▪ SI 

▪ 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 
eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos, 
debuxando as súas formas e os valores nos puntos 
característicos 

▪ SI 

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

▪ SI 

▪ 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.  

▪ NON 

 Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación  

▪ 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. 

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

▪ SI 

▪ TI1B3.1.2. Explica como se poden modificar as 
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa estrutura 
interna. 

▪ NON 
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 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  IMPRES-
CINDIBLE 

▪ 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.  

▪ 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. 

▪ SI 

▪ 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. 

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

▪ NON 

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

▪ NON 

▪ TI1B3.3.3. Describe as principais condicións de 
seguridade que se deben aplicar nun determinado ámbito 
de produción, desde o punto de vista tanto do espazo 
como da seguridade persoal. 

▪ SI 

▪ d 
▪ i 
▪ h 
▪ l 
▪ p 

▪ B3.4. Impacto ambiental e social da obtención de 
materiais e da fabricación de produtos tecnolóxicos. 

▪ B3.4. Analizar o impacto ambiental e social que poden 
producir os procesos de obtención de materiais e os 
procesos de fabricación. 

▪ TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental que poden 
producir as técnicas utilizadas. 

▪ SI 

 Bloque 4. Recursos enerxéticos  

▪ 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 describir 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. 

▪ SI 

▪ 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. 

▪ NON 
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 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  IMPRES-
CINDIBLE 

▪ 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. 

▪ NON 

▪ TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de 
edificios de vivendas ou industriais, partindo das 
necesidades e/ou dos consumos dos recursos utilizados. 

▪ SI 

▪ 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. 

▪ NON 

 
 
2. Avaliación e cualificación. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

No terceiro trimestre, dada a imposibilidade de que profesorado e o alumnado poidan coincidir nunha aula, os 
procedementos de avaliación céntranse nas comunicacións telemáticas: o traballo desenvolvido na aula virtual do 
centro; a documentación enviada por correo electrónico ou conversas en tempo real, de vídeo ou de audio; mediante 
aplicacións online. 
 
Instrumentos de avaliación: 
-Realización de exames en tempo real mediante aplicacións online (se é posible e se o profesor o considera 
necesario). 
-Resolución de exercicios que se colocan periódicamente na aula virtual do centro. 
-Elaboración de tarefas sobre un tema en concreto. 
-Comentarios en foros ou outras plataformas online. 
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3. 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

Criterios de cualificación 

-Exames, traballos temáticos, tarefas e exercicios (95% na nota de avaliación). 
A causa das dificultades que hai neste terceiro trimestre para comunicarse, para entregar tarefas, etc., o profesor decide 
que exames ou traballos lles pode pedir aos alumnos, e pondéraos en función da carga de traballo que supoñan para 
obter a calificación final. 

 
-Actitude de cara ao traballo (5% de nota de avaliación). 
Valórase o interese polo traballo, a participación, a aportación de ideas e o respecto ao resto do alumnado e ao 
profesorado. 

Cualificación final 

Para obter a nota da terceira avaliación téñense en conta as notas das dúas avaliacións anteriores e tamén se teñen en 
conta as aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais, sempre de maneira 
positiva, é dicir, nunca poden supoñer unha rebaixa das calificacións previas. 
 
Os traballos feitos durante o terceiro trimestre son de dous tipos: 
a) obrigatorios, para recuperar avaliacións suspensas, se as houbera. 
b) voluntarios, para subir nota. A cualificación global dos traballos voluntarios é unha media ponderada en función da 
carga de traballo de cada un deles. 
 
Cualificación final = (media da 1ª e 2ª avaliación) + 0,2 x (cualificación dos traballos para subir nota) 
 
É dicir, para obter a cualificación final primeiro faise a media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións e esa 
media pode ser aumentada ata en 2 puntos coa cualificación dos traballos para subir nota. 
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Cando un alumno non supere a materia na avaliación final ordinaria ten dereito a realizar unha proba extraordinaria 
en setembro. A proba será a mesma para todo o alumnado do mesmo curso e consiste nun exame escrito e, se o 
profesor o considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

Actividades   
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do 
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4.Información e publicidade. 

 

 

curso proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e 
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
 
O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación e adaptado en 
función de cada etapa, área ou materia, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de non 
sobrecargalos de tarefas excesivas. Pódense combinar traballos individuais ou en equipo, especificamente da materia 
ou interdisciplinares, etc, coas probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo realizado. 
 
Tamén se pode poñer traballo sobre materia nova, que esté dentro dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 
 
Trabállase co libro de texto ou sobre información subida á aula virtual do centro, e sobre eses contidos encárganselles 
tarefas aos alumnos, como resolver problemas, respostar a preguntas ou elaborar resumos ou outros materiais. 
 
O alumnado envía as tarefas mediante a aula virtual ou outros medios como correo electrónico. 
 
Se existe a posibilidade, e o profesorado o considera necesario, pódense manter conversas en tempo real co 
alumnado mediante aplicacións telemáticas. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

En principio todas as comunicacións se manteñen a través de internet. Se algún alumno carece da posibilidade de 
conectarse debe comunicarse co centro para que lle faciliten a conexión. 

Materiais e recursos 

O material habitual que o alumnado ten na casa: libro de texto, caderno, etc. 
Documentación dixital aloxada na aula virtual do instituto. 
Outros contidos dixitais aloxados en diversas páxinas web, como vídeos ou imaxes. 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A comunicación co alumnado e as familias pode facerse a través de varios medios, dependendo do que 
considere o profesor máis adecuado en cada momento: aula virtual do centro; correo electrónico; Abalar 
móbil.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


