
Lamas de Castelo, s/n
15293 – CARNOTA
Tlf. 981760667 - Fax: 981857004
ies.lamas.castelo@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ieslamasdecastelo

IES LAMAS DE CASTELO

Curso académico 2016/17

Departamento de Tecnoloxía

Programación didáctica

Tecnoloxía

2º de ESO

15027885|2016/17|ESO2|Tecnoloxía|Tec



Índice

1. Introdución e contextualización...............................................................................................................3

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en relación cos estándares de 
aprendizaxe avaliables........................................................................................................................... 3

3. Obxectivos para Materia......................................................................................................................... 4

4. Estándares de aprendizaxe avaliables...................................................................................................5

5. Concrecións metodolóxicas da materia..................................................................................................5

6. Materiais e recursos didácticos...............................................................................................................5

7. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado.............................................................6

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente.........................................6

9. Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes...............................6

10. Plan de seguimento do alumnado repetidor...........................................................................................6

11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados........................................7

12. Medidas de atención á diversidade........................................................................................................7

13. Concreción dos elementos transversais.................................................................................................7

14. Actividades complementarias e extraescolares do departamento..........................................................7

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos 
resultados académicos e procesos de mellora.......................................................................................7

16. Accións de contribución ao proxecto lector.............................................................................................7

17. Accións de contribución ao plan TIC......................................................................................................7

18. Accións de contribución ao plan de convivencia.....................................................................................7

id=14

IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2

Programación didáctica Curso académico 2016/17

2º de ESO: Tecnoloxía

Departamento de Tecnoloxía



1. Introdución e contextualización

Esta é a programación de Tecnoloxía de 2º de ESO para o ano académico 2016/17, que será impartida
no IES Lamas de Castelo. Está redactada tendo en conta o marco lexislativo estabelecido por:

• Lei Orgánica 2/2006  , do 3 de maio, de Educación (LOE)

• Lei Orgánica 8/2013  , do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)

• Decreto  86/2015  ,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde ECD/65/2015  , de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os
contidos e os criterios de avaliación na educación primaria a educación secundaria obrigatoria e o
bacharelato.

• Orde do 15 de xullo de 2015   pola  que se establece a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e
bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta

• Real Decreto 665/2015  , de 17 de julio, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas
ao  exercicio  da  docencia  na  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  no  Bacharelato,  na  Formación
Profesional  e  nas  ensinanzas  de  réxime  especial,  a  la  formación  inicial  do  profesorado  e  as
especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria

• Resolución do 27 de xullo  de 2015  ,  da Dirección Xeral  de Educación,  Formación Profesional e
Innovación  Educativa,  pola  que  se  ditan  instrucións  no  curso  académico  2015-2016  para  a
implantación  do  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  nos  centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

• Orde do 28 de agosto de 1995  , pola que se regula o procedemento para garantir o dereito a que o
rendemento sexa avaliado con criterios obxectivos (BOE do 20/09/95).

• Orde do 21 de decembro de 2007   pola que se regula a avaliación na ESO (DOG do 7 de xaneiro de
2008) e Orde do 23 de xuño de 2008, pola que se modifica esta (DOG do 24 de xuño)

O IES Lamas de Castelo conta durante este curso con 79 alumnos/as e 15 docentes. Tecnoloxía de 2º de
ESO organízase nun grupo de 16 alumnos/as e será impartida por Natalia Freire Currais.

Tecnoloxía de  2º  de  ESO pertence  ao  bloque  de  materias  troncais e  correspóndenlle   tres  horas
semanais.

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave en relación cos 
estándares de aprendizaxe avaliables

As  competencias  son  as  capacidades  para  aplicar  de  xeito  integrado  os  contidos  propios  de  cada
ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de
problemas complexos.

a) Comunicación lingüística (CCL). Os descritores que priorizaremos son:

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: turno de palabra, escoita atenta,...

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Os descritores
que traballaremos fundamentalmente serán:

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que
ocorre ó noso arredor e responder a preguntas.
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• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

• Organizar a información empregando procedementos matemáticos.

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas.

c) Competencia dixital (CD). Os descriptores que traballaremos son:

• Elaborar  e  publicitar  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios
tecnolóxicos.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

d) Aprender a aprender (CAA). Traballaremos os seguintes descriptores:

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

• Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, ...

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados
intermedios.

• Evaluar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

e) Competencias sociais e cívicas (CSC). Entrenaremos os seguintes descriptores: 

• Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partires de distintas
fontes  e  identificar  as  implicacións  que  ten  vivir  nun  Estado  social  e  democrático  de  dereito
refrendado por unha constitución.

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demáis en situacións de convivencia e traballo e para a
resolución de conflitos.

• Concebir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Entrenaremos os seguintes descriptores:

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.

• Encontrar posibilidades no entorno que outros non aprecian.

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

• Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou proxectos.

g) Conciencia e expresións culturais (CCEC). Traballaremos os seguintes descriptores:

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

O  desenvolvemento competencial  do  alumnado  valorarase  poñendo  en  relación  os  estándares  de
aprendizaxe coas competencias clave de xeito que se poida graduar o rendemento alcanzado en cada unha
delas. O conxunto de estándares que se relacionan cunha mesma competencia dá lugar ao perfil  desa
competencia facilitando a avaliación competencial do alumnado. Este perfil competencial pode extraerse da
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táboa  do  apartado  4 que  reflicte  a  relación  entre  os  distintos  estándares  de  aprendizaxe  coas  sete
competencias clave sinaladas pola normativa en vigor.

3. Obxectivos para Tecnoloxía en 4º de ESO

Os obxectivos son 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. A partir dos obxectivos da educación secundaria obrigatoria, establécense os seguintes: 

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.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas,
así como o patrimonio artístico e cultural.

k) 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.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.

m)  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.
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n)  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 DA ÁREA DE TECNOLOXÍA DE ETAPA

Enumerar  e  describir  as  fases  e  procesos  do  deseño  dun  proxecto  ou  produto
tecnolóxico  desde  o  seu  deseño  ata  a  súa  comercialización,  planificando  o  seu
desenvolvemento  de forma adecuada,  comprobando o  seu  cumprimento  ao  longo  do
mesmo.

b), e), f),g), h)

Poñer en marcha plans de traballo, atendendo aos recursos, materiais, organización 
económica, seguridade e respecto ao medio ambiente.

a), b), c), d), e)
f), g), j), k), 

Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos mediante 
vistas e perspectivas.

b), f), l)

Realizar interpretacións a través de croquis e bocetos de produtos tecnolóxicos. f), g), l)

Coñecer os materiais de uso técnico, as súas características, as súas propiedades 
mecánicas e os seus usos máis comúns, sendo capaz de identificar os beneficios de 
empregalos con tales fins, así como prantexar novos usos en base ás súas propiedades.

b), f), h), j), l)

Manexar operadores mecánicos integrados en estruturas, máquinas ou sistemas. b), f), k)

Demostrar ter destrezas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na construción de 
prototipos.

b), f), g), k)

Recoñecer os elementos dun circuíto eléctrico en continua , coñecendo as súas 
características e utilidade dentro do mesmo.

b), f)

Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos en continua. b), f), g), h), k)

Coñecer, cumprir, exisir e respectar as normas de seguridade e  hixiene no traballo, 
sendo consciente das consecuencias de posibles accidentes.

a), b), c), d), g)
k)

Empregar ferramentas e recursos informáticos axeitados no proceso de deseño e para 
xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.

b), e), g), h)

Discriminar as partes dun equipo informático e as súas funcións e usos. b), f), h)

Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura, optimizándoos como 
recurso educativo.

b), e), h)

Empregar os medios tecnolóxicos na elaboración e comunicación de proxectos técnicos e), f), g), h)

Empregar de forma axeitada e responsable un PC, tableta ou teléfono móbil, como 
ferramenta fundamental no desenvolvemento de actividades relacionadas coa área de 
Tecnoloxía.

a) b),e)

Ser capaz de analizar diferentes niveis de linguaxes de programación, como paso previo 
ao seu uso para o desenvolvemento de programas e aplicacións.

b), f), g)

Empregar un entorno de programación gráfica por bloques, sendo capaz de interpretar o 
funcionamento dun programa a partir dos seus bloques, como deseñar o seu propio.

b), f), g)

Recoñecer ameazas, riscos e condutas inapropiadas en internet desenvolvendo 
mecanismos de autoxestión e autocontrol no emprego das ferramentas informáticas

a), c), d), e)
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4. Estándares de aprendizaxe avaliables

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir  os
resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en
cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro
alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

O grao de consecución para cada estándar de aprendizaxe descríbese nunha escala de 1 a 4 co seguinte
significado:

1: En vías de adquisición. Equivale a unha puntuación de insuficiente.

2: Adquirido.Equivale a unha puntuación de suficiente/ben.

3: Avanzado.Equivale a unha puntuación de notable.

4: Excelente. Equivale a unha puntuación de sobresaínte.

Coido que para superar a materia, en todos os estándares o alumno deberá de sacar unha puntuación
equivalente a 2 ou superior; é dicir, as accións descritas polos estándares deben de estar, cando menos,
adquiridas.

A nota de cada avaliación, así como a  nota final que acada cada alumno calcularase atendendo ao
explicado no apartado 7.
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

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. 

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 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.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

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

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

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

 CAA

 CSC

 CSIEE

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

 CMCCT

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

cotación e escala. 

 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.

 CMCCT

 CAA

 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.

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

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.

 CCL

 CMCCT

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

 CMCCT

 CAA

 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.

 CMCCT

 CAA

 CSC

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

 CMCCT

 CAA

 CSC

 CSIEE

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 Competencias Clave

 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 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.

 CCL

 CMCCT

 CD

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

 CMCCT

 CAA

 b

 f

 g

 h

 o

 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.

 CCL

 CMCCT

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

 CMCCT

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

 CCL

 CMCCT

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

 CMCCT

 CD

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

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

 b

 e

 f

 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.

 CMCCT

 CAA

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

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

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

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE

 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.

 CMCCT

 CD

 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.

 CMCCT

 CD

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

 CMCCT

 CD

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

 CCL

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE

 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.

 CMCCT

 CD

 CAA

 CSIEE

 CCEC
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LISTAXE DAS UNIDADES DIDÁCTICAS (seguindo o libro de texto)

Como se pode apreciar na táboa anterior, a cada bloque de contidos adicareille unha unidade didáctica,
xa que tamén está  así  estruturado o libro de texto  que empregarán os alumnos/as.  En cada trimestre
traballaremos dúas unidades didácticas, sendo a temporalización como sigue:

• UD1: O proceso tecnolóxico– 1º trimestre

• UD2: Expresión gráfica en Tecnoloxía- 1º trimestre

• UD3: A madeira e os seus derivados – 1º trimestre

• UD4: Materiais metálicos– 2º trimestre

• UD5: Estruturas– 2º trimestre

• UD6: Mecanismos – 2º trimestre

• UD7: Electricidade – 3º trimestre

• UD8: Hardware e software – 3º trimestre

• UD9: Programación – 3º trimestre

5. Concrecións metodolóxicas da materia

A metodoloxía didáctica é o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas
polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e
o logro dos obxectivos suscitados. Abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a organización
do traballo  dos/das docentes.  O enfoque metodolóxico  susténtase  en “situacións de  aprendizaxe”,  que
incorporan tarefas que contextualizan as aprendizaxes e que permiten avanzar en máis dunha competencia
ao mesmo tempo.

Debido a que no conxunto dos bloques desta materia se integran coñecementos de tipo matemático e
científico, a metodoloxía terá un enfoque interdisciplinar, favorecendo a conexión con outras materias e
mesmo con diversos temas de actualidade.

Desenvolveranse  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 presentación ou a publicación de resultados.

No  ensino  da  tecnoloxía  resulta  axeitado,  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. 

6. Materiais e recursos didácticos

◦ Libro de texto, “Tecnología 2 ESO”, Editorial Oxford Educacion, con posibilidade de acceder aos
contidos on line a través dun PC e dun cañón instalado na aula. Na casa tamén poden consultar
unha plataforma dixital con contidos e traballos relacionados.

◦ Escuadra, cartabón e compás

◦ Calculadora científica.
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◦ Instrumentos de medida como polímetro e calibre.

◦ Ferramentas básicas de traballo coa madeira, plásticos e  metais.

◦ Software libre.

◦ Pcs. A aula de informática está reservada alomenos unha sesión semanal para traballar desde
alí os contidos, empregando software específico como simuladores, páxinas web relacionadas
cos temas a tratar, etc.

◦ Noticias de actualiadade da prensa, revistas, etc. Que poderán consultarse na biblioteca do
Centro.

◦ Recursos dixitais colgados nunha aula virtual.

◦ Caderno de alumno/a onde se reflectirán todos os traballos realizados por escrito.

7. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado

Os criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen
aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias,
e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina.

Para este curso, os criterios de avaliación poden extraerse da táboa do apartado 4.

No referente aos criterios de cualificación, adoptaranse as seguintes prácticas:

  A) Probas escritas: 75%. Faranse dúas por  avaliación e valerán o mesmo, polo que se fará media
aritmética entre elas.

 B)  Proxectos,  traballos,  actividades na  aula  de informática,  prácticas,  exercicios,  caderno  de  clase,
saídas á pizarra, traballo diario, etc.: 25% 

 Considérase o curso superado en xuño, se a media acadada no ano, tendo en conta todos os exames,
supera 5 puntos sobre 10.

En setembro, a  recuperación extraordinaria  poderá realizarse unicamente do trimestre ou trimestres
suspensos.

A actitude e o comportamento deben ser acordes ao que corresponde por parte do alumnado. Polo tanto,
en caso de seren incorrectos, a nota final de cada avaliación pode verse reducida ata nun 20% (2 puntos
sobre 10). Isto quere dicir que  cada vez que un alumno/a manifeste condutas disruptivas e/ou falta dos
materiais precisos para cada sesión, poderá reducirse a nota final desa avaliación ata un máximo de 2
puntos, xustificando sempre os motivos. 

Aqueles alumnos que non superen os obxectivos previstos nesta programación deberán realizar: 

• Probas  escritas:  Haberá  unha recuperación  única  para  cada  trimestre.  Terán  que  facela  todos
aqueles alumnos que na avaliación obtiveran unha puntuación media inferior a 5.

 Serán  tres  probas ao  longo  do  curso  (unha por  trimestre)   e  en  datas  sobre  as  que  se  informará
previamente ao alumnado que precise realizalas.  Cada proba versará  sobre os contidos das unidades
didácticas traballadas ao longo de cada avaliación. Para as notas finais, farase a media aritmética coas
notas destas recuperacións e non coas notas dos exames suspensos. 

• Traballos escritos e/ou en soporte informático: Os traballos mal realizados repetiranse ata acadar un
mínimo esixible, sempre que o profesor o considere oportuno. 

• Exercicios prácticos, ensaios, montaxes, etc: serán recuperadas coa entrega de traballos 
específicos que os substitúan e que permitan comprobar se o nivel acadado nas competencias ás 
que se refire o traballo é o satisfactorio.

Deberán presentarse á convocatoria extraordinaria do mes de setembro todos aqueles alumnos/as que
despois de realizaren as recuperacións anteriormente descritas, non acaden o 5 de media en xuño.
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 O alumnado que perde o dereito a avaliación continua por faltas de asistencia ou outros motivos, terá
dereito a presentarse a exame de toda a materia no mes de xuño e setembro..

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente

Indicador 1 2 3 4

Utilización das TIC En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Porcentaxe de aprobados 50% - 60% 60% - 70% 70% - 85% 85% - 100%

Realización de actividades 
en parella, grupo, etc.

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Emprego de recursos 
variados na práctica 
docente

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Tratamento de temas 
transversais

Non se trataron os
temas 
transversais

Tratáronse algúns 
dos temas 
establecidos

Tratáronse a maioría 
dos temas 
establecidos

Tratáronse todos os 
temas establecidos

Cumprimento da 
temporalización e da 
planificación especificada 
nesta programación.

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Motivación do alumnado 
con temas de actualidade e
actividades da vida cotiá..

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Desenvolvemento da 
ensinanza, aclarando 
dúbidas,  optimizando o 
tempo, presentando 
actividades acordes cos 
estándares a acadar...

En ningunha 
unidade.

Nalgunhas unidades. Na maioría das 
unidades

En todas as 
unidades

Consoancia dos espazos 
programados para o 
desenvolvemento das 
diversas actividades (taller,
aula, biblioteca, aula 
informática...)

Nunca Ás veces  Case sempre Sempre

9. Organización de actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes

Non hai alumnado coa materia pendente, xa que non se cursa en 1º de ESO.

10. Plan de seguimento do alumnado repetidor

Segundo o Plan específico para o alumnado repetidor, e recollidas as dificultades individuais dos alumnos
repetidores para superar os obxectivos desta materia durante o curso anterior, establécese un programa
específico individual que inclúe actividades de aprendizaxe semanal.  

Co obxectivo de aprobar a materia, farase un seguimento semanal do traballo do alumnado, corrixíndolle
todas as actividades propostas e aclárandolle calquera dúbida ou problema que lle xurda na resolución das
mesmas. Daránselle actividades de reforzo/ampliación unicamente naqueles casos nos que o traballo que
realiza o resto do grupo non sexa suficiente para lograr un grado óptimo de consecución dos estándares de
aprendizaxe.
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Este  programa  será  comunicado  aos  titores  para  que  llelo  comuniquen  ás  familias  e  promovan  a
implicación destas no seguimento. Terá un seguimento trimestral nas sesións de avaliación.

Tamén se poderá informar ó alumnado con boletíns individualizados, de xeito semellante ó que se fai co
alumnado con materias pendentes.

O  profesor  de  materia  informará  ó  titor  dos  aspectos  académicos  do  alumnado mediante  follas
estandarizadas.

Neste grupo hai unha única alumna repetidora coa Tecnoloxía suspensa.

11. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados

Despois de consultar o seu expediente académico e mediante unha minuciosa observación nos primeiros
días  de  clase  (unha  parte  importante  desta  materia  adícase  ao  traballo  práctico  no  taller),  decido  en
colaboración con orientación, e co profesorado de linguas e matemáticas as medidas de apoio/reforzo que
entre todos cremos máis convenientes, xa que na materia de Tecnoloxía a interdisciplinariedade é un factor
a ter moi en conta. 

12. Medidas de atención á diversidade

Aplicaranse as recollidas no Plan anual de atención á diversidade.

Tamén, no caso de así requerilo, establécense medidas axeitadas do tipo: 

• Atención individual intensiva na realización de prácticas

• Subministración de material de apoio na aula 

• Ampliación de tempo na realización de probas

• Apoios en pequeno grupo

• Titorías durante os recreos

• Realización de tarefas en grupo

• Adaptación curricular intensiva de ser o caso.

13. Concreción dos elementos transversais

1. Comprensión  lectora:  o  alumado  deberá  enfrontarse  a  diferentes  tipos  de  textos,  por  exemplo
instrucións,  e  dependendo dunha axeitada  comprensión  obterá  una  finalización  satisfactoria  da
tarefa.

2. Expresión oral: os debates na aula, o traballo en grupo, a presentación oral dos proxectos, son,
entre outros, momentos a través dos cales os alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas
comunicativas. 

3. Expresión escrita:  a elaboración de traballos de diversa índole (informes, resultados, memorias,
conclusións,...)  permitirá ir valorando a madurez, coherencia, rigor e claridade da súa expresión.

4. Comunicación audiovisual  e TIC:  o uso das tecnoloxías  da información e comunicación,  estará
presente en todo momento, xa que a nosa metodoloxía didáctica incorpora un emprego exhaustivo
de tales recursos, dunha maneira moi activa. O alumnado fará uso das TIC para traballar certos
contidos, pero tamén para comunicar aos demais as súas aprendizaxes, mediante presentacións
individuais e en grupo.

5. Educación en valores: o traballo colaborativo, un dos piares do noso enfoque metodolóxico, permite
fomentar o respecto polos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e solidariedade, así como a
igualdade de trato e de oportunidades entre homes e mulleres. Nese senso, alentaremos o rechazo
á discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra circunstancia ou condición
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persoal  ou  social.  Evitaranse  os  comportamentos  sexistas  e  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero.

Será igualmente importante  a valoración crítica  dos hábitos sociais   e o consumo, así  como o
fomento do coidado dos seres  vivos  e  o  medio  ambiente,   contribuíndo á súa conservación  e
mellora. 

6. Emprendemento: a sociedade actual demanda persoas que saiban traballar en equipo. Dende esta
materia,  impulsaremos  o  traballo  en  grupo  e  técnicas  cooperativas  que  fomenten  o  traballo
consensuado, a toma de decisións en común, a valoración e o respecto polas opinións dos demáis,
así como a autonomía de criterio e a autoconfianza.

14. Actividades complementarias e extraescolares do departamento

Participamos con un obradoiro de madeira para os cursos de 1º e/ou 2º de ESO nas xornadas culturais e
organizamos algunha visita a fábricas, granxas, industrias...que desenvolvan actividades relacionadas cos
contidos traballados nesta materia.

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
en función dos resultados académicos e procesos de mellora

Cando as puntuacións dos items recollidos na táboa do apartado 8 desta programación sexan iguais ou
inferiores a 3, recollerase esa situación nun informe dentro da memoria final do departamento, que será tido
en  conta  á  hora  de  elaborar  a  programación  do  seguinte  curso  escolar  de  cara  a  obter  unha  mellor
puntuación neses items.

16. Accións de contribución ao proxecto lector

Tendo sempre como referencia o proxecto lector do Centro, o departamento de Tecnoloxía, contribuirá ao
desenvolvemento do mesmo desde diferentes frontes de actuación:

➢  Mercando fondos para a biblioteca sobre ciencia e tecnoloxía,  de xeito que o alumnado poida
consultar e ampliar os seus coñecementos dunha forma voluntaria. Elixiremos textos con contidos
atractivos para lograr unha maior motivación de cara a lectura.

➢ Traballando coa prensa diaria sempre e cando os artigos publicados teñan algún nexo cos contidos
que se están a traballar na aula.

➢ Entregando  cuestións  que  os  alumnos  deberán  de  respostar  despois  de  ler  e  comprender
determinados  textos.  A  complexidade  destes  últimos  irá  aumentando  conforme  a  competencia
lingüística dos alumnos/as progrese. Internet supón neste aspecto un recurso a ter moi en conta,
pois  moita  información  poderá  buscarse  e  analizarse  en  páxinas  web  recomendadas  polo
profesorado.

➢ Analizando publicamente os contidos do libro de texto durante as sesións lectivas, asegurándonos
de que o alumnado comprende o significado de todo o redactado.

17. Accións de contribución ao plan TIC

Aínda que o currículo da materia de Tecnoloxías está directamente relacionado coas TIC, contribuíndo
dun xeito directo ao desenvolvemento da competencia dixital, trataremos de incorporar progresivamente as
TIC no proceso de ensino-aprendizaxe a través das seguintes liñas de traballo:

1. Profundando nos contidos relacionados coas TIC en segundo de ESO

2. Ampliando os contidos relacionados coa telemática e a robótica 

3. Redeseñando e actualizando a páxina web do Dpto. de Tecnoloxía

4. Colaborando na revista dixital que o Centro ten previsto poñer en marcha
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5. Empregando recursos web relacionados coa programación (tanto de ampliación de contidos como
de actividades que axuden na aprendizaxe dos mesmos)

6. Traballando na aula de informática, tanto cos ordenadores como coa pizarra dixital

18. Accións de contribución ao plan de convivencia

No día a día da clase, esixirase un comportamento por parte dos alumnos que teña como prioridade o
respecto ao material, aos compañeiros e ao profesor, penalizando e corrixindo calquera tipo de conduta
disruptiva. Asimesmo, no traballo en equipo propio desta materia, como é o caso do desenvolvemento de
proxectos prácticos,  favoreceranse o diálogo durante posta en común de ideas, a colaboración no traballo,
e a non discriminación por sexos no reparto de tarefas.
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Carnota, 14 de setembro de 2016

A xefa do Departamento de Tecnoloxía

Natalia Freire Currais
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