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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos  

▪ a 
▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 

▪ B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía 
como resposta ás necesidades humanas. 

▪ B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para 
resolver problemas técnicos. 

▪ B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a 
creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a 
súa comercialización.  

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un 
problema técnico sinxelo, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.  

▪ SI 

▪ a 
▪ b 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ m 
▪ o 

▪ 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. 

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a 
planificación da construción do prototipo. 

▪ SI 

▪ TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un 
problema técnico sinxelo, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

▪ NON 
 

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso. 

▪ SI 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  

▪ b 
▪ f 
▪ n 

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

▪ B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas 
aplicando criterios de normalización e escalas.  

▪ TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas 
obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 
empregando criterios normalizados de cotación e escala.  

▪ SI 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

▪ 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 tecnolóxicos. 

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

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ B2.3. Documentación técnica asociada a un produto 
tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño 
asistido por computador e de simulación. 

▪ B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun 
produto desde o seu deseño ata a súa comercialización. 

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun 
prototipo sinxelo empregando software específico de 
apoio. 

▪ NON 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

▪ b 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ B3.1. Materiais utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos. 

▪ B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na 
construción de obxectos tecnolóxicos. 

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico. 

▪ SI 

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

▪ SI 

▪ 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 convencionais 
asociando a documentación técnica ao proceso de 
produción dun obxecto, respectando as súas características 
e empregando técnicas e ferramentas adecuadas, con 
especial atención ás normas de seguridade e saúde. 

▪ TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as 
ferramentas do taller en operacións básicas de 
conformación dos materiais de uso técnico. 

▪ SI 

▪ TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial 
atención ás normas de seguridade e saúde. 

▪ NON 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos  

▪ b 
▪ f 
▪ h 

▪ B4.1. Estruturas: elementos, tipos e funcións. 
▪ B4.2. Esforzos básicos aos que están sometidas as 

estruturas. 

▪ B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están 
sometidas as estruturas, experimentando en prototipos. 

▪ TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as 
características propias que configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en información escrita. 

▪ NON 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

▪ o ▪ TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa 
transmisión nos elementos que configuran a estrutura. 

▪ SI 

▪  
▪  
▪  
▪  
▪  

▪ B4.3. Mecanismos de transmisión e transformación 
do movemento en máquinas e sistemas.  

▪ B4.4. Relación de transmisión. 
▪ B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

▪ B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformación e 
transmisión de movementos en máquinas e sistemas e 
empregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos. 

▪ TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e 
gráfica, como transforman e transmiten o movemento 
distintos mecanismos. 

▪ SI 

▪ TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as engrenaxes. 

▪ SI 

▪ TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran 
unha máquina ou un sistema desde o punto de vista 
estrutural e mecánico. 

▪ SI 

▪ TEB4.2.4. Simula mediante software específico e 
mediante simboloxía normalizada sistemas mecánicos. 

▪ NON 

▪ TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que 
cumpran unha función determinada. 

▪ NON 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, 
funcionamento e simboloxía. 

▪ B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía 
adecuada e montalos con operadores elementais. 

 
 
 

▪ TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos 
empregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías e 
conectores. 

▪ SI 

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

▪ NON 

 ▪ Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación  

▪ f ▪ B5.1. Elementos dun equipamento informático. ▪ B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento 
informático. 

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. ▪ SI 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

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

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

▪ TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. ▪ SI 

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

▪ SI 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos 
sinxelos con equipamentos informáticos. 

▪ SI 

▪ 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 mediante un 
contorno de programación gráfico, utilizando o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas 
sinxelas mediante un contorno de programación gráfico. 

▪ NON 
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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. 
  

Criterios de cualificación 

-Exames, traballos temáticos, tarefas e exercicios (90% 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 (10% 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. 
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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. 

Alumnado de materia 
pendente 

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). 
-Elaboración de tarefas sobre un tema en concreto. 
-Comentarios en foros ou outras plataformas online. 
 

Criterios de cualificación: 
 
-Exames, traballos temáticos, tarefas (90% 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 (10% 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. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades  

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

 

 
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. 


