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19.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA DE 2º DA ESO. 
 
19.5.-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

Nas seguintes táboas indícanse os mínimos esixibles para superar a materia. 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

 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 resol-
ver problemas técnicos. 

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

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un pro-
blema 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 ma-
quetas mediante o uso responsable de materiais, fe-
rramentas e técnicas axeitadas. 

▪ B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade no contorno de traba-
llo.  

▪ 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 pla-
nificación da construción do prototipo. 

▪ SI 

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

▪ NON 
 

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e res-
pectuoso. 

▪ SI 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

▪ b 
▪ f 
▪ n 

▪ B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. Co-
tación 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 ob-
xectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e empre-
gando criterios normalizados de cotación e escala.  

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ n 

▪ B2.2. Elementos de información de produtos tecnoló-
xicos: esbozos e bosquexos.  

▪ B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como ele-
mentos 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 asis-
tido 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 pro-
totipo 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 mate-
riais de uso técnico. 

▪ SI 

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabri-
cados obxectos técnicos cotiás. 

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ m 

▪ B3.3. Técnicas de traballo cos materiais para a fabri-
cación dos obxectos técnicos. Ferramentas do taller. 

▪ B3.4. Normas de seguridade e saúde no taller. 

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais convencionais aso-
ciando a documentación técnica ao proceso de produción 
dun obxecto, respectando as súas características e empre-
gando técnicas e ferramentas adecuadas, con especial aten-
ción ás normas de seguridade e saúde. 

▪ TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferra-
mentas 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  
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

▪ b 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ 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 someti-
das as estruturas, experimentando en prototipos. 

▪ TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as característi-
cas propias que configuran os tipos de estruturas, apoián-
dose en información escrita. 

▪ NON 

▪ 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 em-
pregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos. 

▪ TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e grá-
fica, 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 estru-
tural e mecánico. 

▪ SI 

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

▪ NON 

▪ TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cum-
pran unha función determinada. 

▪ NON 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, fun-
cionamento 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 em-
pregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías e co-
nectores. 

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

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

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. ▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

▪ B5.2. Deseño, elaboración e comunicación de pro-
xectos técnicos coas tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

▪ B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e co-
municar proxectos técnicos sinxelos. 

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

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáti-
cos 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. Es-
trutura e elementos básicos dun programa informá-
tico. 

▪ B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un con-
torno de programación gráfico, utilizando o proceso de reso-
lución de problemas tecnolóxicos. 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sin-
xelas mediante un contorno de programación gráfico. 

▪ NON 

 

19.6.-CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
19.6.1.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

-Os exames, proxectos e traballos temáticos valóranse cunha nota de 0 a 10. A cualificación obtense facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno, 
ponderando cada nota segundo o tempo adicado á materia de cada exame ou á realización dun proxecto. Se a nota dalgún exame ou un proxecto é inferior a un 3’5 
considérase que non chega a un mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe e supón suspender a avaliación. Pondérase cun 75% da nota. 

-En canto ao traballo diario en clase, comprende a resolución de exercicios e problemas; realización de tarefas no encerado; elaboración do caderno; respostas a 
preguntas do profesor. Para obter a cualificación o profesor valora o traballo diario do alumnos con notas de 0 a 10 ou aplicando puntos . Se o alumno obtén unha nota 
do bloque 2 inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 15% da nota. 
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-O comportamento en clase comprende o respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender; respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con 
dignidade; asistencia a clase e puntualidade; grao de interese e participación; respecto ás normas de seguridade e hixiene; respecto aos materiais e ás instalacións; 
aportación de ideas e solucións; hábito de traballo. O profesor vai tomando nota do comportamento do alumno ou alumna no seu caderno de clase e en función desa 
información da unha nota de 0 a 10. Se o alumno obtén unha nota inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 10% da nota. 

Se o alumno acada as notas mínimas en cada bloque calcúlase a nota da avaliación facendo a media ponderada dos tres bloques.  

19.6.2.-PROBAS DE RECUPERACIÓN 
 

Para aqueles alumnos que non acadan o aprobado nalgunha das avaliacións hai unha recuperación a final de curso que consiste nun exame escrito e, se o profesor o 
considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como 
mínimo un 5. En todo caso o profesor ou profesora dedicidirá se é necesario facer a recuperación da avaliación suspensa ou non. 

 19.6.3.-AVALIACIÓN E PROMOCIÓN. 
 

Hai varias avaliacións ordinarias e unha extraordinaria. 

a) Avaliacións ordinarias. 

Ao longo do curso realízanse tres sesións de avaliación ordinaria, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincide coa avaliación final ordinaria do mes de 
xuño. A nota da avaliación ordinaria final calcúlase facendo a media da nota das tres avaliacións ordinarias e para superar a materia o alumno debe obter unha cualificación 
de 5 ou superior. 

b) Avaliación extraordinaria. 

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. Ao alumnado que 
nesta convocatoria non acade unha cualificación de 5 ou superior e promocione de curso quédalle a materia pendente. 
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20.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INTRODUCIÓN Á ROBÓTICA DE 2º DA ESO. 
 

20.5.-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
Nas seguintes táboas indícanse os mínimos esixibles para superar a materia. 

 Introdución á Robótica. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO ESI-
XIBLE 

 Bloque 1. Introdución  

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ l 

 

▪ B1.1. Que son os robots e para que serven. 
▪ B1.2. Evolución da robótica. 

▪ B1.1. Coñecer cales son as características dun robot. 
▪ B1.2. Observar a evolución dos robots desde os precedentes 

máis primitivos ata a actualidade.  

▪ TEB1.1.1. Explica que é un robot e debuxa algún robot his-
tórico.  

▪ TEB.1.1.2. Explica a repercusión da robótica na sociedade 
actual. 

▪ SI 
 

▪ NON 

 Bloque 2. Programación  

▪ b 
▪ e 
▪ g 
▪ h 

▪ B2.1. Algoritmos. 
▪ B2.2. Diagramas de fluxo. 
▪ B2.3. Pseudocódigo. 

▪ B2.1. Plasmar a solución a un problema en forma de algo-
ritmo. 

▪ B2.2. Escribe algoritmos en forma de diagramas de fluxo e 
pseudocódigo.  

▪ TEB2.1.1. Representa mediante pseudocódigo e diagra-
mas de fluxo algoritmos que solucionen un problema. 

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B2.4. Scratch. 
▪ B2.5. Programas con Scratch. 

▪ B2.3. Utilizar o software para programar con Scratch. 
▪ B2.4. Elaborar programas empregando Scratch. 

▪ TEB2.2.1. Crea programas (xogos) no ordenador no en-
torno Scratch a partir dunhas instrucións iniciais. 

▪ SI 

 Bloque 3. Sistemas automáticos e robótica  

▪ b 
▪ e 

▪ B3.1. Automatismos e robots. 
▪ B3.2. Microcontroladores e sistemas de control. 

▪ B3.1. Definir que é un automatismo, robot, microcontrolador 
e sistema de control. 

▪ TEB3.1.1. Recoñece as diferencias entre automatismo, ro-
bot, microcontrolador e sistema de control. 

▪ NON 
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 Introdución á Robótica. 1º ciclo de ESO, 2º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO ESI-
XIBLE 

▪ g   

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B3.3. Contorno Arduino. 
▪ B3.4. Automatismos básicos con Arduino. 
▪ B3.5. Proxecto con Arduino. 

▪ B3.2. Manipular dispositivos electrónicos para montar auto-
matismos básicos en placas Arduino. 

▪ B3.3. Escribir código no ordenador en contorno Arduino e 
subilo ao microcontrolador para que execute unha tarefa de-
terminada. 

▪ TEB3.2.1. Monta circuítos electrónicos sinxelos en placas 
Arduino. 

▪ TEB3.2.2. Programa placas Arduino que executan unha ta-
refa encomendada. 

▪ SI 
 

 Bloque 4. Impresión 3D  

▪ b 
▪ e 
▪ g 

▪ B4.1. Introdución á impresión 3D. Tipos de impreso-
ras e materiais de impresión. 

▪ B4.2. Software libre para deseño de pezas e prepa-
ración de impresión. 

▪ B4.3. Configuración e mantemento dunha impresora 
3D. 

▪ B.4.4. Impresión de pezas simples. 

▪ B4.1. Diferenciar os distintos tipos de impresoras 3D e o ma-
terial funxible que utilizan. 

▪ B4.2. Deseñar pezas, a partir dun boceto, en formatos apro-
piados para imprimir. 

▪ B4.3. Imprimir pezas cunha impresora 3D. 
▪ B4.4. Facer o mantemento básico dunha impresora 3D. 

▪ TEB4.1.1. Recoñece os elementos dunha impresora 3D e 
os diferentes materiais funxibles. 

▪ TEB4.1.2. Deseña pezas simples no ordenador e gárdaas 
en formatos adecuados imprimir. 

▪ TEB4.1.3. Configura unha impresora 3D para que esté lista 
para imprimir. 

▪ TEB4.1.4. Imprime unha peza simple. 
▪ TEB4.1.5. Limpa a impresora e déixaa lista para volver a 

imprimir. 

▪ NON 
 

▪ SI 
 

▪ NON 
 
▪ SI 
▪ SI 

 

20.6.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 
20.6.1.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

-Os exames, proxectos e traballos temáticos valóranse cunha nota de 0 a 10. A cualificación obtense facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno, 
ponderando cada nota segundo o tempo adicado á materia de cada exame ou á realización dun proxecto. Se a nota dalgún exame ou un proxecto é inferior a un 3’5 
considérase que non chega a un mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe e supón suspender a avaliación. Pondérase cun 75% da nota. 
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-En canto ao traballo diario en clase, comprende a resolución de exercicios e problemas; realización de tarefas no encerado; elaboración do caderno; respostas a 
preguntas do profesor. Para obter a cualificación o profesor valora o traballo diario do alumnos con notas de 0 a 10 ou aplicando puntos . Se o alumno obtén unha nota 
do bloque 2 inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 15% da nota. 

-O comportamento en clase comprende o respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender; respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con 
dignidade; asistencia a clase e puntualidade; grao de interese e participación; respecto ás normas de seguridade e hixiene; respecto aos materiais e ás instalacións; 
aportación de ideas e solucións; hábito de traballo. O profesor vai tomando nota do comportamento do alumno ou alumna no seu caderno de clase e en función desa 
información da unha nota de 0 a 10. Se o alumno obtén unha nota inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 10% da nota. 

Se o alumno acada as notas mínimas en cada bloque calcúlase a nota da avaliación facendo a media ponderada dos tres bloques. 

 

20.6.2.-PROBAS DE RECUPERACIÓN 
 

Para aqueles alumnos que non acadan o aprobado nalgunha das avaliacións hai unha recuperación a final de curso que consiste nun exame escrito e, se o profesor o 
considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como 
mínimo un 5. En todo caso o profesor ou profesora dedicidirá se é necesario facer a recuperación da avaliación suspensa ou non. 

 20.6.3.-AVALIACIÓN E PROMOCIÓN. 
 

Hai varias avaliacións ordinarias e unha extraordinaria. 

a) Avaliacións ordinarias. 

Ao longo do curso realízanse tres sesións de avaliación ordinaria, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincide coa avaliación final ordinaria do mes de 
xuño. A nota da avaliación ordinaria final calcúlase facendo a media da nota das tres avaliacións ordinarias e para superar a materia o alumno debe obter unha cualificación 
de 5 ou superior. 

b) Avaliación extraordinaria. 

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. Ao alumnado que 
nesta convocatoria non acade unha cualificación de 5 ou superior e promocione de curso quédalle a materia pendente. 
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21.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA DE 3º DA ESO. 
 

21.5.-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

Nas seguintes táboas indícanse os mínimos esixibles para superar a materia. 

 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos  

▪ a 
▪ b 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ l 
▪ o 

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

▪ B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para resol-
ver problemas técnicos. 

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

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un pro-
blema técnico, mediante o proceso de resolución de pro-
blemas tecnolóxicos. 

▪ SI 

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

▪ B1.3. Planificación e construción de prototipos ou ma-
quetas mediante o uso responsable de materiais, fe-
rramentas e técnicas axeitadas. 

▪ B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade no ámbito de traballo. 

▪ B1.5. Documentación técnica. Normalización. Utiliza-
ción das tecnoloxías da información e da comunica-
ción. 

▪ 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, 
e valorando as condicións do contorno de traballo. 

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a pla-
nificación da construción do prototipo. 

▪ NON 

▪ TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un pro-
blema técnico, mediante o proceso de resolución de pro-
blemas tecnolóxicos. 

▪ SI 

▪ TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e res-
pectuoso. 

▪ SI 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ n 

▪ B2.1. Elementos de información de produtos tecnoló-
xicos: esbozos e bosquexos. 

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

▪ TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elemen-
tos de información de produtos tecnolóxicos. 

▪ SI 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ B2.2. Documentación técnica asociada a un produto 
tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño grá-
fico por computador ou de simulación.  

▪ B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases 
dun produto desde o seu deseño ata a súa comercialización. 

▪ TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun pro-
totipo empregando software específico de apoio. 

▪ SI 
 
 
 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

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

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

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

▪ TEB3.1.1. Describe as características propias dos mate-
riais de uso técnico, comparando as súas propiedades. 

▪ SI 

▪ TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propie-
dades mecánicas dos materiais de uso técnico. 

▪ NON 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control  

▪ b 
▪ f 
▪ h 
▪ o 

▪ B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule. ▪ B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa ca-
pacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas. 

▪ TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléc-
trica e a súa conversión.  

▪ SI 

▪ b 
▪ f 

▪ B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, ele-
mentos, funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm. 

▪ B4.3. Instrumentos de medida das magnitudes eléc-
tricas básicas. 

▪ B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e obter as 
magnitudes eléctricas básicas.  

▪ TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer 
as magnitudes eléctricas de circuítos básicos.  

▪ SI 

▪ TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en cir-
cuítos eléctricos sinxelos. 

▪ SI 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

▪ b 
▪ f 
▪ g 

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

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

▪ TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electróni-
cos básicos empregando lámpadas, zumbadores, díodos 
LED, transistores, motores, baterías, conectores, conden-
sadores e resistencias.  

▪ SI 

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

▪ NON 

▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 

▪ B4.5. Sistemas de control por computador. Elemen-
tos básicos de programación. 

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

▪ TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione 
o funcionamento dun sistema de control. 

▪ NON 
 

 Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación  

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

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz 
de substituír e montar pezas clave. 

▪ SI 

▪ a 
▪ b 
▪ e 
▪ f 
▪ g 
▪ m 

▪ B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para a pro-
cura, a descarga, o intercambio e a publicación de in-
formación. 

▪ B5.3. Medidas de seguridade no uso dos sistemas de 
intercambio de información. 

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

▪ TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sis-
temas de intercambio de información. 

▪ NON 

▪ TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a 
cada situación de risco. 

▪ NON 

▪ b 
▪ e 

▪ B5.4. Deseño, elaboración e comunicación de pro-
xectos técnicos coas tecnoloxías da información e da 

▪ B5.3. Utilizar un equipamento informático para elaborar e co-
municar proxectos técnicos. 

▪ TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. ▪ SI 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe MÍNIMO 
ESIXIBLE 

▪ f 
▪ g 
▪ h 
▪ o 

comunicación.  ▪ TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáti-
cos e dispositivos electrónicos.  

▪ SI 

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

▪ SI 

 

21.6.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 
21.6.1.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

-Os exames, proxectos e traballos temáticos valóranse cunha nota de 0 a 10. A cualificación obtense facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno, 
ponderando cada nota segundo o tempo adicado á materia de cada exame ou á realización dun proxecto. Se a nota dalgún exame ou un proxecto é inferior a un 3’5 
considérase que non chega a un mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe e supón suspender a avaliación. Pondérase cun 75% da nota. 

-En canto ao traballo diario en clase, comprende a resolución de exercicios e problemas; realización de tarefas no encerado; elaboración do caderno; respostas a 
preguntas do profesor. Para obter a cualificación o profesor valora o traballo diario do alumnos con notas de 0 a 10 ou aplicando puntos . Se o alumno obtén unha nota 
do bloque 2 inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 15% da nota. 

-O comportamento en clase comprende o respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender; respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con 
dignidade; asistencia a clase e puntualidade; grao de interese e participación; respecto ás normas de seguridade e hixiene; respecto aos materiais e ás instalacións; 
aportación de ideas e solucións; hábito de traballo. O profesor vai tomando nota do comportamento do alumno ou alumna no seu caderno de clase e en función desa 
información da unha nota de 0 a 10. Se o alumno obtén unha nota inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 10% da nota. 

Se o alumno acada as notas mínimas en cada bloque calcúlase a nota da avaliación facendo a media ponderada dos tres bloques. 
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21.6.2.-PROBAS DE RECUPERACIÓN 
 

Para aqueles alumnos que non acadan o aprobado nalgunha das avaliacións hai unha recuperación a final de curso que consiste nun exame escrito e, se o profesor o 
considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como 
mínimo un 5. En todo caso o profesor ou profesora dedicidirá se é necesario facer a recuperación da avaliación suspensa ou non. 

 21.6.3.-AVALIACIÓN E PROMOCIÓN. 
 

Hai varias avaliacións ordinarias e unha extraordinaria. 

a) Avaliacións ordinarias. 

Ao longo do curso realízanse tres sesións de avaliación ordinaria, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincide coa avaliación final ordinaria do mes de 
xuño. A nota da avaliación ordinaria final calcúlase facendo a media da nota das tres avaliacións ordinarias e para superar a materia o alumno debe obter unha cualificación 
de 5 ou superior. 

b) Avaliación extraordinaria. 

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. Ao alumnado que 
nesta convocatoria non acade unha cualificación de 5 ou superior e promocione de curso quédalle a materia pendente. 
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22.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA DE 4º DA ESO. 
 

22.5.-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 
 

Nas seguintes táboas indícanse os mínimos esixibles para superar a materia. 

 Tecnoloxía. 4º de ESO MÍNIMO 
ESIXIBLE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

 Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación  

e 
h 
o 

B1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos 
e sen eles. 

B1.2. Tipoloxía de redes. 

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas funda-
mentais que se utilizan na comunicación con fíos e sen 
eles. 

SI 

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na comunica-
ción entre dispositivos dixitais. 

NON 

b 
e 
f 
h 
o 

B1.3. Publicación e intercambio de información en me-
dios dixitais. 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de in-
formación dixital con criterios de seguridade e uso respon-
sable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a 
través de internet empregando servizos de localiza-
ción, comunicación intergrupal e xestores de transmi-
sión de son, imaxe e datos. 

SI 

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables 
a cada situación de risco. 

SI 

b 
e 
f 

B1.4. Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de 
programación. 

B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos. TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo 
para resolver problemas, utilizando unha linguaxe de 
programación. 

NON 

b 
e 
f 

B1.5. Uso de computadores e outros sistemas de inter-
cambio de información. 

B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de ad-
quisición e interpretación de datos, e como realimen-
tación doutros procesos cos datos obtidos. 

SI 

 Bloque 2. Instalacións en vivendas  

f 
g 

B2.1. Instalacións características: eléctrica, de auga sa-
nitaria e de saneamento. 

B2.2. Outras instalacións: calefacción, gas, aire acondi-
cionado e domótica. 

B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións 
dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e a 
súa utilización.  

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vi-
venda. 

SI 

TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as ins-
talacións dunha vivenda. 

SI 
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 Tecnoloxía. 4º de ESO MÍNIMO 
ESIXIBLE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

b 
e 
f 
g 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e montaxe de insta-
lacións básicas. 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bio-
climática. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía 
axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instala-
cións eléctricas, calefacción, subministración de auga 
e saneamento, aire acondicionado e gas. 

SI 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instala-
cións para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia 
enerxética.  

NON 

b 
g 
f 
m 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e montaxe de insta-
lacións básicas. 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bio-
climática. 

B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e valo-
rar as condicións que contribúen ao aforro enerxético. 

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experimenta e 
analiza o seu funcionamento. 

NON 

a 
g 
h 
m 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bio-
climática. 

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

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda. 

SI 

 Bloque 3. Electrónica  

f 
g 
h 
o 

B3.1. Electrónica analóxica. 
B3.2. Compoñentes básicos. 
B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun 
circuíto electrónico e os seus compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electró-
nico formado por compoñentes elementais. 

SI 

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e 
transistor. 

SI 

e 
f 

B3.3. Simboloxía e análise de circuítos elementais. 
B3.4. Uso de simuladores para analizar o comportamento 

dos circuítos electrónicos. 

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permi-
tan a práctica coa simboloxía normalizada. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a aná-
lise de circuítos analóxicos básicos, utilizando simbo-
loxía axeitada. 

NON 

b 
f 
g 

B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e 
aplicalos no proceso tecnolóxico. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos 
básicos deseñados previamente.  

SI 

f 
g 

B3.6. Electrónica dixital. 
B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecno-

lóxicos básicos. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de 
Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a ál-
xebra de Boole. 

SI 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos. 
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 Tecnoloxía. 4º de ESO MÍNIMO 
ESIXIBLE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

f 
g 

B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxi-
cos sinxelos. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

SI 

 Bloque 4. Control e robótica  

f 
g 

B4.1. Sistemas automáticos; compoñentes característi-
cos de dispositivos de control. 

B4.1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus com-
poñentes 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas auto-
máticos. 

SI 

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre 
lazo aberto e pechado. 

SI 

f 
g 

B4.2. Deseño e construción de robots.  
B4.3. Graos de liberdade. 
B4.4. Características técnicas. 

B4.2. Montar automatismos sinxelos. TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. SI 

e 
g 

B4.5. O computador como elemento de programación e 
control. 

B4.6. Linguaxes básicas de programación. 
B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na experimen-

tación con prototipos deseñados. 

B4.3. Desenvolver un programa para controlar un sistema 
automático ou un robot e o seu funcionamento de forma 
autónoma. 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sis-
tema automático ou un robot que funcione de forma 
autónoma en función da realimentación que recibe do 
contorno. 

NON 

 Bloque 5. Neumática e hidráulica  

f 
h 
o 

B5.1. Análise de sistemas hidráulicos e pneumáticos. 
B5.2. Compoñentes. 

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hi-
dráulica e pneumática. 

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecno-
loxías hidráulica e pneumática. 

SI 

f 
h 
o 

B5.3. Principios físicos de funcionamento. B5.2. Identificar e describir as características e o funciona-
mento deste tipo de sistemas. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as características e o fun-
cionamento deste tipo de sistemas. 

SI 

f B5.4. Simboloxía. B5.3. Coñecer e manexar con soltura a simboloxía necesaria 
para representar circuítos. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para 
representar circuítos que resolvan un problema tecno-
lóxico. 

SI  

e 
g 

B5.5. Uso de simuladores no deseño de circuítos básicos. 
B5.6. Aplicación en sistemas industriais. 

B5.4. Experimentar con dispositivos pneumáticos ou simula-
dores informáticos. 

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneu-
máticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou me-
diante simulación. 

NON 

 Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade  
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 Tecnoloxía. 4º de ESO MÍNIMO 
ESIXIBLE 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

g 
m 

B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da histo-
ria. 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia.  TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis impor-
tantes que se produciron ao longo da historia da hu-
manidade. 

SI 

l 
n 

B6.2. Análise da evolución de obxectos técnicos e tecno-
lóxicos. Importancia da normalización nos produtos in-
dustriais. 

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a 
análise de obxectos. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co 
contorno, interpretando a súa función histórica e a evo-
lución tecnolóxica. 

SI 

a 
f 
l 
n 

B6.3. Aproveitamento de materias primas e recursos na-
turais. 

B6.4. Adquisición de hábitos que potencien o desenvol-
vemento sustentable. 

B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día. TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolve-
mento tecnolóxico a partir da análise de obxectos, re-
lacionado inventos e descubertas co contexto en que 
se desenvolven. 

NON 

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas, eco-
nómicas e sociais en cada período histórico, axudán-
dose de documentación escrita e dixital. 

NON 

 

 

22.6.- CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

22.6.1.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 

-Os exames, proxectos e traballos temáticos valóranse cunha nota de 0 a 10. A cualificación obtense facendo a media de todas as notas obtidas polo alumno, 
ponderando cada nota segundo o tempo adicado á materia de cada exame ou á realización dun proxecto. Se a nota dalgún exame ou un proxecto é inferior a un 3’5 
considérase que non chega a un mínimo na consecución dos estándares de aprendizaxe e supón suspender a avaliación. Pondérase cun 75% da nota. 

-En canto ao traballo diario en clase, comprende a resolución de exercicios e problemas; realización de tarefas no encerado; elaboración do caderno; respostas a 
preguntas do profesor. Para obter a cualificación o profesor valora o traballo diario do alumnos con notas de 0 a 10 ou aplicando puntos . Se o alumno obtén unha nota 
do bloque 2 inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 15% da nota. 

-O comportamento en clase comprende o respecto aos compañeiros e ao seu dereito a aprender; respecto ao profesor e ao seu dereito a exercer o seu traballo con 
dignidade; asistencia a clase e puntualidade; grao de interese e participación; respecto ás normas de seguridade e hixiene; respecto aos materiais e ás instalacións; 
aportación de ideas e solucións; hábito de traballo. O profesor vai tomando nota do comportamento do alumno ou alumna no seu caderno de clase e en función desa 
información da unha nota de 0 a 10. Se o alumno obtén unha nota inferior a un 3,5 suspende a avaliación. Pondérase cun 10% da nota. 
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Se o alumno acada as notas mínimas en cada bloque calcúlase a nota da avaliación facendo a media ponderada dos tres bloques. 

 

22.6.2.-PROBAS DE RECUPERACIÓN 
 

Para aqueles alumnos que non acadan o aprobado nalgunha das avaliacións hai unha recuperación a final de curso que consiste nun exame escrito e, se o profesor o 
considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

A materia pode aprobarse en xuño cunha avaliación suspensa sempre e cando a nota desa avaliación sexa como mínimo un 4 e a media das tres avaliacións sexa como 
mínimo un 5. En todo caso o profesor ou profesora dedicidirá se é necesario facer a recuperación da avaliación suspensa ou non. 

 22.6.3.-AVALIACIÓN E PROMOCIÓN. 
 

Hai varias avaliacións ordinarias e unha extraordinaria. 

a) Avaliacións ordinarias. 

Ao longo do curso realízanse tres sesións de avaliación ordinaria, unha por cada trimestre. A última destas avaliacións coincide coa avaliación final ordinaria do mes de 
xuño. A nota da avaliación ordinaria final calcúlase facendo a media da nota das tres avaliacións ordinarias e para superar a materia o alumno debe obter unha cualificación 
de 5 ou superior. 

b) Avaliación extraordinaria. 

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. Ao alumnado que 
nesta convocatoria non acade unha cualificación de 5 ou superior e promocione de curso quédalle a materia pendente. 
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