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1. Introdución e contextualización

1.1. Centro educativo

A presente programación didáctica serve como instrumento de planificación  e coordinación do departamento de Tecnoloxía do I.E.S. Laxeiro para este
curso 2021-2022.
Este I.E.S. está situado en Lalín, capital da Comarca do Deza, é o máis antigo da comarca.
Na actualidade, a actividade laboral da maioría da poboación activa da vila desenvólvese no sector terciario, área de servizos, e tamén no sector
industrial: téxtil, construción, transformación de produtos alimentarios. Na comarca predomina o sector primario, agrícola e gandeiro.
A oferta educativa que presenta é moi diversa: os catro cursos de ESO e os dous de bacharelato; os dous cursos de Formación Profesional Básica de
Electricidade e Electrónica. Ademais hai   bacharelato de adultos, ESA, tres ciclos formativos medios: Xestión Administrativa, Instalacións eléctricas e
automáticas e Electromecánica de vehículos e automóbiles; e 3 ciclos superiores: Mecatrónica, de Acondicionamento Físico e Administración e
Finanzas ademáis do ciclo superior de construccións metálicas FP dual de nova creación.
Un centro complexo na diversidade  de estudos e que conta con aproximadamente 700 alumnas e alumnos.

1.1.1.  Aulas donde se imparten as diferentes materias.

Neste curso, debido ao COVID-19, impartirase a materia de Tecnoloxía de 2º e a de 3º de ESO nas aulas de referencia, e en principio, non poderán 
facerse proxectos tecnolóxicos en grupo na aula taller de Tecnoloxía. Esto  afecta a toda a programación porque os traballos terán que ser realizados de 
forma individual. En canto as condicións sanitarias o permitan, tratarase de realizar traballos e proxectos tecnolóxicos de grupo cas debidas medidas de
seguridade.
Nas aulas de  referencia de ESO  o alumnado dispón  dun ordenador portátil por alumno do proxecto E-Dixgal, enmarcado no proxecto Abalar
A aula de Tecnoloxía de ESO situada no Pabellón A será destinada,en principio, para Tecnoloxía de 4º ESO, para Electrotecnia e Tecnoloxía Industrial
II de  2º  de bacharelato. Ao longo do curso podería ser utilizada para o alumnado de 2º e 3º de ESO, según a evolución das condicións sanitarias.
A aula de informática conta con 24 ordenadores para as clases dos dous grupos de TIC de 4º de ESO , 2 grupos de TIC I de 1º de bacharelato e TIC II
de 2º de  bacharelato.
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1.2. Alumnado

-Tecnoloxía de  2º de ESO hai 97 alumnos en 4 grupos: 2ºA con 24, 2º B con 29, 2º C con 19 e 2º D con 25 alumnos.
- Programación: 83 alumnos en 4 grupos: 2ºA con 12, 2º B con 28 (incluidos 5 de PMAR), 2º C con 19 e 2º D con 24 alumnos.
-Tecnoloxía de 3º de ESO hai 74 alumnos en 4 grupos: 3º A con 20 alumnos,  3º B : 24 , 3º C: 30 alumnos. 
-En Tecnoloxía de 4º de ESO dous grupo con total de   alumnos: Tecnoloxía troncal (aplicadas):16 alumnos e Tecnoloxía optativa: 21 alumnos
-En TIC de 4º ESO hai 47 alumnos en 2  dous grupos de 24 e 23( de 3ª hora e de 6ª hora).
-En 1º de bacharelato TIC: 31 alumnos , 1º A con 20 alumnos e 1º B con 11 alumnos, ademáis un grupo de bacharelato nocturno. 
-En 2º bacharelato un grupo de 9 en Tecnoloxía Industrial II .  
-Un grupo de 6 alumnos  de Electrotecnia de 2º de bacharelato.
-En TIC II de 2º de bacharelato, un grupo de 24 alumnos e un grupo de de bacharelato nocturno.

1.3. Profesorado do departamento

Neste curso 2021-22, o departamento de Tecnoloxía está formado por:

•  María Lourdes Sánchez Rodríguez, profesora dos catro cursos de Tecnoloxía de 2º de ESO, dos 2 grupos de TIC  de 1º Bach e dun dos grupos
de Tecnoloxía de 4º ESO.

• Jorge Fuentes Montoto.- Realizará os labores da coordinación do Proxecto E-Dixgal (Abalar) e coordinador TIC impartirá docencia na materia
de Programación nos 4 grupos de 2º de ESO, no módulo de Electrónica de 1º do Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas de
Formación Profesional, nun grupo de Tecnoloxía de 4º ESO e en Tecnoloxías da Información e da Comunicación II de 2º de Bacharelato 

• Juan José Rodríguez Siaba.- Realizará os labores da xefatura de departamento e impartirá docencia nas materias de Tecnoloxía nos 3 grupos de
de 3º de ESO, dous grupos de TIC de 4º de ESO, Electrotecnia de 2º de Bacharelato  e  Tecnoloxía Industrial II de  2º de Bacharelato. 
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1.4. Referencias lexislativas da programación

-Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da
calidade educativa (LOMCE). 

-LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

- 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 (DOG do 29).

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación
primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

- 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 (DOG do 21).

-Resolución do 17 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2021/22
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1.5. Obxectivos da Tecnoloxía e das TIC na ESO

A impartición destas materias contribuirá principalmente a acadar os seguintes obxectivos da etapa:
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.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.
Coñecer mulleres e homes  que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) 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.
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1.6. Obxectivos das materias de Tecnoloxía Industrial, e TIC no Bacharelato
As materias contribuirán a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan (art. 26 LOMCE):
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica  responsable,  inspirada  polos  valores  da
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións
existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
 d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.   
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución.
Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais  da investigación e dos métodos científicos.  Coñecer e valorar de forma crítica a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.
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2. TECNOLOXÍA 2º ESO

2.1. Introducción para Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten
satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación
entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta
materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo
en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da
tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por
unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria
obrigatoria. O bloque de  "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as
necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á
materia e constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir
documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os
documentos deben evolucionar de simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar
proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as
técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. O
bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e
o funcionamento dos operadores básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén
se tratan os  fenómenos  e  os  dispositivos  asociados á  electricidade,  a  forma de enerxía  máis  utilizada nas  máquinas  e  nos  sistemas de  control.
Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais,
dominio que debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito seguro
para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación adecuada no uso das
ferramentas de procura, intercambio e publicación de información.

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar
favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen 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
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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 adecuado, 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. 

A contribución  da  materia  de  Tecnoloxía  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave  dependerá  en  grande  medida  do  tipo  de  actividades
seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e
utilice  adecuadamente  vocabulario  tecnolóxico,  elabore  informes técnicos,  explique  conceptos  ou elabore  e  expoña información.  A competencia
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando
magnitudes e parámetros,  e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou
construíndo  obxectos  e  verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  utilizando  ferramentas  e  máquinas,  analizando
procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital
desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar
datos, e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso
da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e
cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e respecte a
diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que
produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao
transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos
tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, un gran potencial para axudar a comprender o contorno
social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co
desenvolvemento persoal.
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2.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso
O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
• Competencia dixital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables,  e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación)  tal e como se recolle na
seguinte táboa:

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

2º TE a, b, f, g, h, 
l

TE-B1.1-Fases do proxecto 
tecnolóxico. A tecnoloxía como 
resposta ás necesidades humanas.
TE-B1.2-Deseño de prototipos ou 
maquetas para resolver problemas 
técnicos.

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

 CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC

2º-TEB1.1.1-Deseña un prototipo que dá solución a 
un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

2º TE a, b, c, d, e,
f, g, h, m, o

TE-B1.3-Planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante o uso 
responsable de materiais, ferramentas e 
técnicas axeitadas.
TE-B1.4-Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade no 
contorno de traballo.
TE-B1.5-Documentación técnica. 

TE-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.

CAA, CSC, 
CSIEE

2º-TEB1.2.1-Elabora a documentación necesaria 
para a planificación da construción do prototipo.

2º-TEB1.2.2-Constrúe un prototipo que dá solución 
a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso 
de resolución de problemas tecnolóxicos.

2º-TEB1.2.3-Traballa en equipo de xeito responsable
e respectuoso.
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Normalización.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica

2º TE b, f, n TE-B2.1-Bosquexos, esbozos, vistas e 
perspectivas. Cotación e escalas. 
Normalización.

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

CMCT, CAA 2º-TEB2.1.1-Representa mediante vistas e 
perspectivas obxectos e sistemas técnicos, mediante 
esbozos e empregando criterios normalizados de 
cotación e escala.

2º TE b, e, f, n TE-B2.2-Elementos de información de 
produtos tecnolóxicos: esbozos e 
bosquexos.

TE-B2.2-Interpretar esbozos e 
bosquexos sinxelos como elementos de
información de produtos tecnolóxicos.

CMCT, CAA 2º-TEB2.2.1-Interpreta esbozos e bosquexos 
sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos.

2º TE b, e, f, h, o TE-B2.3-Documentación técnica 
asociada a un produto tecnolóxico. 
Aplicacións informáticas de deseño 
asistido por computador e de 
simulación.

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA

2º-TEB2.3.1-Produce os documentos relacionados 
cun prototipo sinxelo empregando software 
específico de apoio.

Bloque 3: Materiais de uso técnico

2º TE b, f, h, o TE-B3.1-Materiais utilizados na 
construción de obxectos tecnolóxicos.
TE-B3.2-Propiedades dos materiais 
técnicos.

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

CMCT, CAA 2º-TEB3.1.1-Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico.

2º-TEB3.1.2-Identifica tipos de materiais con que 
están fabricados obxectos técnicos cotiás.

2º TE b, e, f, g, m TE-B3.3-Técnicas de traballo cos 
materiais para a fabricación dos 
obxectos técnicos. Ferramentas do 
taller.
TE-B3.4-Normas de seguridade e saúde
no taller.

TE-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 

CMCT, CAA, 
CSC, CSIEE

2º-TEB3.2.1-Identifica e manipula con seguridade as
ferramentas do taller en operacións básicas de 
conformación dos materiais de uso técnico.

2º-TEB3.2.2-Elabora un plan de traballo no taller 
con especial atención ás normas de seguridade e 
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especial atención ás normas de 
seguridade e saúde.

saúde.

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

2º TE b, f, h, o TE-B4.1-Estruturas: elementos, tipos e 
funcións.
TE-B4.2-Esforzos básicos aos que están
sometidas as estruturas.

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

CMCT, CAA 2º-TEB4.1.1-Describe audiovisual ou dixital, as 
características propias que configuran os tipos de 
estruturas, apoiándose en información escrita.

2º-TEB4.1.2-Identifica os esforzos característicos e a
súa transmisión nos elementos que configuran a 
estrutura.

2º TE b, f, g, h, o TE-B4.3-Mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento en 
máquinas e sistemas.
TE-B4.4-Relación de transmisión.
TE-B4.5-Simuladores de sistemas 
mecánicos.

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

CMCT, CAA, 
CSIEE

2º-TEB4.2.1-Describe, mediante información escrita
e gráfica, como transforman e transmiten o 
movemento distintos mecanismos.

2º-TEB4.2.2-Calcula a relación de transmisión de 
elementos mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes.

2º-TEB4.2.3-Explica a función dos elementos que 
configuran unha máquina ou un sistema desde o 
punto de vista estrutural e mecánico.

2º-TEB4.2.4-Simula mediante software específico e 
mediante simboloxía normalizada sistemas 
mecánicos.

2º-TEB4.2.5-Deseña e monta sistemas mecánicos 
que cumpran unha función determinada.

2º TE b, e, f, g TE-B4.6-Circuítos eléctricos: 
compoñentes básicos, funcionamento e 
simboloxía.

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

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-TEB4.3.1-Deseña e monta circuítos eléctricos 
básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
motores, baterías e conectores.
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2º-TEB4.3.2-Deseña circuítos eléctricos básicos, 
utilizando software específico e simboloxía 
adecuada, e experimenta cos elementos que o 
configuran.

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación

2º TE f TE-B5.1-Elementos dun equipamento 
informático.

TE-B5.1-Distinguir as partes operativas
dun equipamento informático.

CMCT, CD 2º-TEB5.1.1-Identifica as partes dun computador.

2º TE b, e, f, g, h, 
o

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

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

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSIEE

2º-TEB5.2.1-Manexa programas e software básicos.

2º-TEB5.2.2-Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos.

2º-TEB5.2.3-Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos sinxelos con equipamentos informáticos.

2º TE b, e, f, g, n TE-B5.3-Programación de aplicacións 
informáticas. Estrutura e elementos 
básicos dun programa informático.

TE-B5.3-Deseñar e elaborar unha 
aplicación mediante un contorno de 
programación gráfico, utilizando o 
proceso de resolución de problemas 
tecnolóxicos.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE, 
CCEC

2º-TEB5.3.1-Deseña e elabora aplicacións 
informáticas sinxelas mediante un contorno de 
programación gráfico.
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2.3. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio
de

avaliación
Estándares

Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro 

Trimestres
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN Competencias
clave

T1 T2 T3
Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

TE-B1.1

2º-TEB1.1.1 - Deseña un prototipo que 
dá solución a un problema técnico 
sinxelo, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

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

X X X
Deseño do prototipo realizado nun 
sistema de representación

CCL CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC

TE-B1.2
2º-TEB1.2.1 - Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 
construción do prototipo.

 Elabora a documentación necesaria para a 
planificación da construción do prototipo.

X X X
Realización da planificación do proxecto 
con todos os seus documentos.

CCL, CMCT, 
CD, CAA

TE-B1.2

2º-TEB1.2.2 - Constrúe un prototipo que 
dá solución a un problema técnico 
sinxelo, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

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

X X Fabricación do prototipo.
CMCT, CAA, 
CSIEE

TE-B1.2
2º-TEB1.2.3 - Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso.

 Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso.

X X Observación na aula
CAA, CSC, 
CSIEE

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica

TE-B2.1

2º-TEB2.1.1 - Representa mediante 
vistas e perspectivas obxectos e sistemas 
técnicos, mediante esbozos e 
empregando criterios normalizados de 
cotación e escala.

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

X X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CAA

TE-B2.2
2º-TEB2.2.1 - Interpreta esbozos e 
bosquexos sinxelos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.

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

X X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CAA
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TE-B2.3

2º-TEB2.3.1 - Produce os documentos 
relacionados cun prototipo sinxelo 
empregando software específico de 
apoio.

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

X X X
Realización de exercicios no ordenador da
aula.

CCL, CMCT, 
CD, CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

TE-B3.1
2º-TEB3.1.1 - Describe as características 
propias dos materiais de uso técnico.

Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico.

X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CCL, CMCT

TE-B3.1
2º-TEB3.1.2 - Identifica tipos de 
materiais con que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás.

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

X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CAA

TE-B3.2

2º-TEB3.2.1 - Identifica e manipula con 
seguridade as ferramentas do taller en 
operacións básicas de conformación dos 
materiais de uso técnico.

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

X X Observación no taller.
CMCT, CAA, 
CSC

TE-B3.2
2º-TEB3.2.2 - Elabora un plan de traballo
no taller con especial atención ás normas 
de seguridade e saúde.

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

X X Realización do plan no taller.
CMCT, CAA, 
CSC, CSIEE

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

TE-B4.1

2º-TEB4.1.1 - Describe audiovisual ou 
dixital, as características propias que 
configuran os tipos de estruturas, 
apoiándose en información escrita.

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

X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CCL, CMCT, 
CD

TE-B4.1
2º-TEB4.1.2 - Identifica os esforzos 
característicos e a súa transmisión nos 
elementos que configuran a estrutura.

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

X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CAA

TE-B4.2

2º-TEB4.2.1 - Describe, mediante 
información escrita e gráfica, como 
transforman e transmiten o movemento 
distintos mecanismos.

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

X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CCL, CMCT

TE-B4.2
2º-TEB4.2.2 - Calcula a relación de 
transmisión de elementos mecánicos 
como as poleas e as engrenaxes.

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

X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT

TE-B4.2 2º-TEB4.2.3 - Explica a función dos Explica a función dos elementos que X Realización de exercicios. CCL, CMCT
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elementos que configuran unha máquina 
ou un sistema desde o punto de vista 
estrutural e mecánico.

configuran unha máquina ou un sistema 
desde o punto de vista estrutural e mecánico.

Realización de probas escritas.

TE-B4.2
2º-TEB4.2.4 - Simula mediante software 
específico e mediante simboloxía 
normalizada sistemas mecánicos.

Simula mediante software específico e 
mediante simboloxía normalizada sistemas 
mecánicos.

X
Exercicios de simulación no ordenador da 
aula.

CMCT, CD

TE-B4.2
2º-TEB4.2.5 - Deseña e monta sistemas 
mecánicos que cumpran unha función 
determinada.

Deseña e monta sistemas mecánicos que 
cumpran unha función determinada.

X X
Deseño e fabricación do sistema 
mecánico.

CMCT, CAA, 
CSIEE

TE-B4.3

2º-TEB4.3.1 - Deseña e monta circuítos 
eléctricos básicos empregando lámpadas,
zumbadores, motores, baterías e 
conectores.

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

X X

Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.
Realización de prácticas de montaxe no 
taller.

CMCT, CAA, 
CSIEE 

TE-B4.3

2º-TEB4.3.2 - Deseña circuítos eléctricos
básicos, utilizando software específico e 
simboloxía adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran.

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

X X
Exercicios de simulación no ordenador da 
aula.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación

TE-B5.1
2º-TEB5.1.1 - Identifica as partes dun 
computador.

Identifica as partes dun computador. X X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CD

TE-B5.2
2º-TEB5.2.1 - Manexa programas e 
software básicos.

Manexa programas e software básicos. X X X Exercicios no ordenador da aula. CMCT, CD

TE-B5.2
2º-TEB5.2.2 - Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e dispositivos
electrónicos.

Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos.

X X X Observación do manexo na aula CMCT, CD

TE-B5.2
2º-TEB5.2.3 - Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos.

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

X X X
Exercicios de simulación no ordenador da 
aula.

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSIEE

TE-B5.3

2º-TEB5.3.1 - Deseña e elabora 
aplicacións informáticas sinxelas 
mediante un contorno de programación 
gráfico.

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

X X X

Aplicacións acadadas.
Realización de probas escritas.
(esto realizarase na materia de 
“Programación”)

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE, 
CCEC
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3. “PROGRAMACIÓN”  2º ESO

3.1 Introducción

A informática desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque está integrada en case todas as tecnoloxías aplicadas para satisfacer as
necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, Programación achégalle ao currículo a capacidade de analizar problemas e necesidades do mundo
real, e a de deseñar algoritmos que os resolvan e que poidan aplicarse na construción de sistemas tecnolóxicos. Pero, ademais, a programación dota o
alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as súas capacidades de análise e de resolución de problemas que, xunto coa potenciación da
capacidade de innovación, proporcionan a esta materia unha gran relevancia educativa. No desenvolvemento das tarefas propias da programación
conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha
cidadanía autónoma e competente.
A materia de Programación achega os coñecementos informáticos necesarios para resolver problemas deseñando algoritmos e codificando programas, e
para adaptarse aos cambios propios do ámbito informático. Daquela, o bloque «Diagramas de fluxo» trata os aspectos básicos do deseño de algoritmos
e da súa representación mediante diagramas de fluxo. O bloque «Programación por bloques» introduce un paradigma de programación que resulta
especialmente útil neste nivel educativo, para unha primeira aproximación a esta disciplina, dada a súa sinxeleza e as súas posibilidades técnicas para
converter de forma gráfica diagramas de fluxo en programas. O bloque «Programación web» introduce as linguaxes de marcas (apoiándose na linguaxe
HTML) e as  ferramentas  da  web 2.0,  para  aplicar  as  destrezas  de programación á  produción de  contidos  sinxelos  ao tempo que interactivos  e
accesibles.
Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta poden integrarse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é
frecuente que a programación informática se utilice para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Xa que logo, un enfoque interdisciplinar
favorecerá a conexión tanto con outras materias como con diversos temas de actualidade.
Desde o punto de vista metodolóxico, a programación informática admite tratamentos moi diversos, porque serve tanto para integrar as restantes
materias do currículo como para afondar en aspectos específicos da programación ou da elaboración de contidos, sen esquecer que está nomeadamente
indicada para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade. Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se resolven
problemas  utilizando un contorno informático  de  programación  e  ferramentas  de  desenvolvemento  de  contidos,  contexto  no  que  a  iniciativa,  a
colaboración e o respecto polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como
o dominio dos recursos informáticos. A participación pode potenciarse nesta materia resolvendo colaborativamente os problemas mediante a análise e o
desenvolvemento de programas, e coa procura e a análise de información na internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe. Débese
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reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e procurar información
adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.
A contribución da materia de Programación ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en gran medida do tipo de actividades, é dicir, da
metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario
técnico preciso, elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias
básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos, deseñando algoritmos e analizando o
funcionamento de programas, ou mediante a análise e a valoración das repercusións da informática na sociedade. A competencia dixital, que é a
específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos ou para
elaborar programas e utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso
da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e
cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática, e respecte a
diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que
produce.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos
sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos para a web. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da
influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
En resumo, a materia de Programación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender a enorme influencia da informática na sociedade actual
e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas co contexto profesional que serán dunha axuda inestimable na realización de estudos
posteriores.
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3.2 Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na
seguinte táboa:

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Diagramas de fluxo

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B1.1-Diagramas de fluxo: 
elementos, símbolos e o seu significado; 
ferramentas.

PRO-B1.1-Representar algoritmos 
mediante diagramas de fluxo.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-PROB1.1.1-Elabora diagramas de fluxo para 
deseñar e representar algoritmos.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B1.2-O termo "algoritmo". Deseño 
de algoritmos utilizando diagramas de 
fluxo.
PRO-B1.3-Técnicas de resolución de 
problemas.

PRO-B1.2-Resolver problemas 
sinxelos utilizando algoritmos.

CMCT, CD 2º-PROB1.2.1-Analiza problemas para elaborar 
algoritmos que os resolven.

2º-PROB1.2.2-Obtén o resultado de seguir un 
algoritmo partindo de determinadas condicións.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B1.4-Elementos dun programa 
informático: estruturas e bloques 
fundamentais.
PRO-B1.5-Estruturas de control: 
secuenciais, condicionais e iterativas.
PRO-B1.6-Programación estruturada: 
procedementos e funcións.

PRO-B1.3-Analizar a estrutura dun 
programa informático, identificando 
os elementos propios da linguaxe de 
programación utilizada e a súa 
función.

CMCT, CD 2º-PROB1.3.1-Identifica elementos 
característicos da linguaxe de programación en 
programas sinxelos.

Bloque 2: Programación por bloques

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.1-Elementos da sintaxe da 
linguaxe.
PRO-B2.2-Elementos do contorno de 
traballo.

PRO-B2.1-Empregar as construcións 
básicas dunha linguaxe de 
programación por bloques para 
resolver problemas.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-PROB2.1.1-Describe o comportamento dos 
elementos básicos da linguaxe.

2º-PROB2.1.2-Emprega correctamente os 
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PRO-B2.3-Deseño de algoritmos 
utilizando ferramentas informáticas.

elementos do contorno de traballo de 
programación.

2º-PROB2.1.3-Implementa algoritmos sinxelos 
usando elementos gráficos e interrelacionados 
para resolver problemas concretos.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.4-Instrucións básicas: 
movemento, aparencia, sons e debuxo.

PRO-B2.2-Resolver problemas 
sinxelos nunha linguaxe de 
programación por bloques 
empregando instrucións básicas.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-PROB2.2.1-Realiza programas sinxelos na 
linguaxe de programación empregando 
instrucións básicas.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.5-Instrucións de control de 
execución: condicionais e bucles
PRO-B2.6-Operadores aritméticos e 
lóxicos.

PRO-B2.3-Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando instrucións iterativas.

CMCT, CD, 
CSIEE

2º-PROB2.3.1-Realiza programas de mediana 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando instrucións condicionais e iterativas.

2º-PROB2.3.2-Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como partes 
separadas.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.7-Estruturas de almacenamento 
de datos. Variables e listas.

PRO-B2.4-Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando variables e estruturas de 
datos.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-PROB2.4.1-Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes aplicacións tendo
en conta as súas características.

2º-PROB2.4.2-Realiza programas de certa 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando variables e estruturas de 
almacenamento.

2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.8-Instrucións de manexo de 
controis, sensores e eventos.

PRO-B2.5-Resolver problemas nunha 
linguaxe de programación por bloques 
empregando controis, eventos e fíos.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

2º-PROB2.5.1-Realiza programas de certa 
complexidade na linguaxe de programación 
empregando eventos, sensores e fíos.
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2º PRO b, d, g, i, l PRO-B2.9-Execución. Deseño e 
realización de probas: tipos de probas e 
casos de proba.
PRO-B2.10-Depuración e documentación 
de programas.

PRO-B2.6-Verificar o funcionamento 
dos programas para depuralos ou para 
optimizar o seu funcionamento.

CMCT, CD 2º-PROB2.6.1-Obtén o resultado de seguir un 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións.

2º-PROB2.6.2-Depura e optimiza o código dun 
programa dado aplicando procedementos de 
depuración.

Bloque 3: Programación web

2º PRO  a, b, d, e, f, 
g, i, l, n

PRO-B3.1-Linguaxes de marcas para a 
creación de documentos web.HTML.
PRO-B3.2-Accesibilidade e usabilidade 
en internet.

PRO-B3.1-Empregar os elementos das
linguaxes de marcas para crear 
contidos accesibles.

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC

2º-PROB3.1.1-Describe as características 
fundamentais e os comportamentos dos 
elementos das linguaxes de marcas.

2º-PROB3.1.2-Identifica as propiedades dos 
elementos da linguaxe de marcas relacionadas 
coa accesibilidade e a usabilidade das páxinas.

2º-PROB3.1.3-Deseña páxinas web sinxelas e 
accesibles.

2º PRO a, b, d, e, f, g,
i, l, n

PRO-B3.3-Ferramentas de creación de 
contidos da web 2.0.

PRO-B3.2-Elaborar e publicar 
contidos na web integrando 
información textual, gráfica e 
multimedia.

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC

2º-PROB3.2.1-Elabora contidos utilizando as 
posibilidades que permiten as ferramentas de 
creación de páxinas web e contidos 2.0.

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 22 de 101



3.3 Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

Trimestres CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN

Competencias
clave

T 1 T 2 T 3
Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Diagramas de fluxo

PRO-B1.1
2º-PROB1.1.1 - Elabora 
diagramas de fluxo para deseñar e 
representar algoritmos.

Elabora diagramas de fluxo para deseñar
e representar algoritmos.

X Actividades prácticas no ordenador
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

PRO-B1.2
2º-PROB1.2.1 - Analiza 
problemas para elaborar 
algoritmos que os resolven.

Analiza problemas para elaborar 
algoritmos que os resolven.

X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CSIEE

PRO-B1.2
2º-PROB1.2.2 - Obtén o resultado 
de seguir un algoritmo partindo de
determinadas condicións.

Obtén o resultado de seguir un algoritmo
partindo de determinadas condicións.

X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD

PRO-B1.3

2º-PROB1.3.1 - Identifica 
elementos característicos da 
linguaxe de programación en 
programas sinxelos.

Identifica elementos característicos da 
linguaxe de programación en programas 
sinxelos.

X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD

Bloque 2: Programación por bloques

PRO-B2.1
2º-PROB2.1.1 - Describe o 
comportamento dos elementos 
básicos da linguaxe.

Describe o comportamento dos 
elementos básicos da linguaxe.

X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD

PRO-B2.1

2º-PROB2.1.2 - Emprega 
correctamente os elementos do 
contorno de traballo de 
programación.

Emprega correctamente os elementos do
contorno de traballo de programación.

X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD

PRO-B2.1 2º-PROB2.1.3 - Implementa 
algoritmos sinxelos usando 
elementos gráficos e 
interrelacionados para resolver 

Implementa algoritmos sinxelos usando 
elementos gráficos e interrelacionados 
para resolver problemas concretos.

X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD, 
CAA, CSIEE
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problemas concretos.

PRO-B2.2

2º-PROB2.2.1 - Realiza 
programas sinxelos na linguaxe de
programación empregando 
instrucións básicas.

Realiza programas sinxelos na linguaxe 
de programación empregando 
instrucións básicas.

X X X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

PRO-B2.3

2º-PROB2.3.1 - Realiza 
programas de mediana 
complexidade na linguaxe de 
programación empregando 
instrucións condicionais e 
iterativas.

 Realiza programas de pouca 
complexidade na linguaxe de 
programación empregando instrucións 
condicionais e iterativas.

X X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

PRO-B2.3

2º-PROB2.3.2 - Descompón 
problemas de certa complexidade 
en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados
como partes separadas.

Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis 
pequenos susceptibles de seren 
programados como partes separadas.

X X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CSIEE

PRO-B2.4

2º-PROB2.4.1 - Explica as 
estruturas de almacenamento para 
diferentes aplicacións tendo en 
conta as súas características.

Coñece as estruturas de almacenamento 
para diferentes aplicacións tendo en 
conta as súas características.

X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD

PRO-B2.4

2º-PROB2.4.2 - Realiza 
programas de certa complexidade 
na linguaxe de programación 
empregando variables e estruturas 
de almacenamento.

Identifica algunha  linguaxe de 
programación empregando variables e 
estruturas de almacenamento.

X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

PRO-B2.5

2º-PROB2.5.1 - Realiza 
programas de certa complexidade 
na linguaxe de programación 
empregando eventos, sensores e 
fíos.

Identifica algún programa na linguaxe 
de programación empregando eventos, 
sensores e fíos.

X Actividades prácticas no ordenador.
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

PRO-B2.6

2º-PROB2.6.1 - Obtén o resultado 
de seguir un programa escrito nun 
código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

Obtén o resultado de seguir un programa
escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións.

X X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD
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PRO-B2.6

2º-PROB2.6.2 - Depura e 
optimiza o código dun programa 
dado aplicando procedementos de 
depuración.

Identifica o código dun programa dado. X Actividades prácticas no ordenador. CMCT, CD

Bloque 3: Programación web

PRO-B3.1

2º-PROB3.1.1 - Describe as 
características fundamentais e os 
comportamentos dos elementos 
das linguaxes de marcas.

Describe as características fundamentais
e os comportamentos dos elementos das 
linguaxes de marcas.

X X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD, CSC, 
CCEC

PRO-B3.1

2º-PROB3.1.2 - Identifica as 
propiedades dos elementos da 
linguaxe de marcas relacionadas 
coa accesibilidade e a usabilidade 
das páxinas.

Identifica as propiedades dos elementos 
da linguaxe de marcas relacionadas coa 
accesibilidade e a usabilidade das 
páxinas.

X X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD

PRO-B3.1
2º-PROB3.1.3 - Deseña páxinas 
web sinxelas e accesibles.

Deseña algunha páxina web sinxela X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC,
CSIEE, CCEC

PRO-B3.2

2º-PROB3.2.1 - Elabora contidos 
utilizando as posibilidades que 
permiten as ferramentas de 
creación de páxinas web e 
contidos 2.0.

Elabora contidos utilizando as 
posibilidades que permiten as 
ferramentas de creación de páxinas web 
e contidos 2.0.

X X Actividades prácticas no ordenador.
CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC,
CSIEE, CCEC
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4. TECNOLOXÍA    3  º ESO  

4.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso
A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables,  e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación)  tal e como se recolle na
seguinte táboa:

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave 

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

3º TE a, b, f, g, h, 
l, o

TE-B1.1-Fases do proxecto tecnolóxico. 
A tecnoloxía como resposta ás 
necesidades humanas.
TE-B1.2-Deseño de prototipos ou 
maquetas para resolver problemas 
técnicos.

TE-B1.1-Identificar e describir as 
etapas necesarias para a creación 
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.

CCL, CMCT,
CD, CAA, 
CSC, CSIEE, 
CCEC

3º-TEB1.1.1-Deseña un prototipo que dá solución a un 
problema técnico, mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos.

3º TE a, b, c, d, e,
f, g, h, m

TE-B1.3-Planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante o uso 
responsable de materiais, ferramentas e 
técnicas axeitadas.
TE-B1.4-Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas e 
responsabilidades. Seguridade no ámbito
de traballo.
TE-B1.5-Documentación técnica. 
Normalización. Utilización das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.

TE-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.

CAA, CSC, 
CSIEE

3º-TEB1.2.1-Elabora a documentación necesaria para a 
planificación da construción do prototipo.

3º-TEB1.2.2-Constrúe un prototipo que dá solución a 
un problema técnico, mediante o proceso de resolución 
de problemas tecnolóxicos.

3º-TEB1.2.3-Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso.

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica

3º TE b, e, f, n TE-B2.1-Elementos de información de 
produtos tecnolóxicos: esbozos e 

TE-B2.1-Interpretar esbozos e 
bosquexos como elementos de 

CMCT, CAA 3º-TEB2.1.1-Interpreta esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.
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bosquexos. información de produtos 
tecnolóxicos.

3º TE b, e, f, h, o TE-B2.2-Documentación técnica 
asociada a un produto tecnolóxico. 
Aplicacións informáticas de deseño 
gráfico por computador ou de 
simulación.

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

CCL, CMCT,
CD, CAA

3º-TEB2.2.1-Produce os documentos relacionados cun 
prototipo empregando software específico de apoio.

Bloque 3: Materiais de uso técnico

3º TE b, e, f, g, h, 
o

TE-B3.1-Materiais utilizados na 
construción de obxectos tecnolóxicos.
TE-B3.2-Propiedades dos materiais 
técnicos: técnicas de identificación.

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

CCL, CMCT,
CAA

3º-TEB3.1.1-Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico, comparando as súas 
propiedades.

3º-TEB3.1.2-Explica as técnicas de identificación das 
propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico.

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

3º TE b, f, h, o TE-B4.1-Efectos da corrente eléctrica. 
Lei de Joule.

TE-B4.1-Relacionar os efectos da 
enerxía eléctrica e a súa capacidade 
de conversión noutras 
manifestacións enerxéticas.

CCL, CMCT 3º-TEB4.1.1-Explica os principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión.

3º TE b, f TE-B4.2-Circuíto eléctrico: magnitudes 
eléctricas, elementos, funcionamento e 
simboloxía. Lei de Ohm.
TE-B4.3-Instrumentos de medida das 
magnitudes eléctricas básicas.

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

CMCT 3º-TEB4.2.1-Utiliza os instrumentos de medida para 
coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos.

3º-TEB4.2.2-Calcula as magnitudes eléctricas básicas 
en circuítos eléctricos sinxelos.

3º TE b, f, g TE-B4.4-Deseño, simulación e montaxe 
de circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos.

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

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

3º-TEB4.3.1-Deseña e monta circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, transistores, motores, 
baterías, conectores, condensadores e resistencias.
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3º-TEB4.3.2-Deseña circuítos eléctricos básicos, 
utilizando software específico e simboloxía adecuada, e
experimenta cos elementos que o configuran.

3º TE b, e, f, g TE-B4.5-Sistemas de control por 
computador. Elementos básicos de 
programación.

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

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

3º-TEB4.4.1-Elabora un programa informático que 
xestione o funcionamento dun sistema de control.

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación

3º TE f TE-B5.1-Elementos dun equipamento 
informático.

TE-B5.1-Distinguir as partes 
operativas dun equipamento 
informático.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

3º-TEB5.1.1-Identifica as partes dun computador e é 
capaz de substituír e montar pezas clave.

3º TE a, b, e, f, g, 
m

TE-B5.2-Ferramentas e aplicacións 
básicas para a procura, a descarga, o 
intercambio e a publicación de 
información.
TE-B5.3-Medidas de seguridade no uso 
dos sistemas de intercambio de 
información.

TE-B5.2-Utilizar de forma segura 
sistemas de intercambio de 
información.

CMCT, CD, 
CAA, CSC

3º-TEB5.2.1-Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de información.

3º-TEB5.2.2-Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco.

3º TE b, e, f, g, h, 
o

TE-B5.4-Deseño, elaboración e 
comunicación de proxectos técnicos coas
tecnoloxías da información e da 
comunicación.

TE-B5.3-Utilizar un equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos técnicos.

CCL, CMCT,
CD, CAA, 
CSIEE

3º-TEB5.3.1-Instala e manexa programas e software 
básicos.

3º-TEB5.3.2-Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos.

3º-TEB5.3.3-Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos informáticos.
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4.2. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

Trimestres CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN

Competencias
clave

T 1 T 2 T 3
Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

TE-B1.1

3º-TEB1.1.1 - Deseña un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

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

X X X
Deseño do prototipo realizado nun sistema de
representación

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE, CCEC

TE-B1.2

3º-TEB1.2.1 - Elabora a 
documentación necesaria para a 
planificación da construción do 
prototipo.

Elabora a documentación necesaria para 
a planificación da construción do 
prototipo.

X X X
Realización da planificación do proxecto con 
todos os seus documentos.

CCL, CMCT, CD, 
CAA

TE-B1.2

3º-TEB1.2.2 - Constrúe un prototipo 
que dá solución a un problema 
técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos.

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

X X Fabricación do prototipo.
CMCT, CAA, 
CSIEE

TE-B1.2
3º-TEB1.2.3 - Traballa en equipo de 
xeito responsable e respectuoso.

Traballa en equipo de xeito responsable e
respectuoso.

X X Observación na aula
CAA, CSC, 
CSIEE

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica

TE-B2.1
3º-TEB2.1.1 - Interpreta esbozos e 
bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos.

Interpreta esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos 
tecnolóxicos.

X X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CMCT, CAA

TE-B2.2

3º-TEB2.2.1 - Produce os documentos
relacionados cun prototipo 
empregando software específico de 
apoio.

Produce os documentos relacionados cun
prototipo empregando software 
específico de apoio.

X X X
Realización de exercicios.
Realización de probas escritas.

CCL, CMCT, CD, 
CAA

Bloque 3: Materiais de uso técnico

TE-B3.1
3º-TEB3.1.1 - Describe as 
características propias dos materiais 

Describe as características propias dos 
materiais de uso técnico, comparando as 

X Realización de presentacións multimedia.
CCL, CMCT, 
CAA
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de uso técnico, comparando as súas 
propiedades.

súas propiedades.

TE-B3.1

3º-TEB3.1.2 - Explica as técnicas de 
identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso 
técnico.

Explica as técnicas de identificación das 
propiedades mecánicas dos materiais de 
uso técnico.

X Realización de presentacións multimedia.
CCL, CMCT, 
CAA

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

TE-B4.1
3º-TEB4.1.1 - Explica os principais 
efectos da corrente eléctrica e a súa 
conversión.

Explica os principais efectos da corrente 
eléctrica e a súa conversión.

X Realización de probas escritas. CCL, CMCT

TE-B4.2

3º-TEB4.2.1 - Utiliza os instrumentos
de medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de circuítos 
básicos.

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

X X
Exercicios de simulación no ordenador da 
aula.

CMCT, CAA

TE-B4.2
3º-TEB4.2.2 - Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos.

Calcula as magnitudes eléctricas básicas 
en circuítos eléctricos sinxelos.

X X Realización de probas escritas. CMCT

TE-B4.3

3º-TEB4.3.1 - Deseña e monta 
circuítos eléctricos e electrónicos 
básicos empregando lámpadas, 
zumbadores, díodos LED, 
transistores, motores, baterías, 
conectores, condensadores e 
resistencias.

Deseña e monta circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos empregando 
lámpadas, zumbadores, díodos LED, 
motores, baterías, conectores e 
resistencias.

X X
Realización de prácticas de montaxe no taller.

CMCT, CAA, 
CSIEE

TE-B4.3

3º-TEB4.3.2 - Deseña circuítos 
eléctricos básicos, utilizando software
específico e simboloxía adecuada, e 
experimenta cos elementos que o 
configuran.

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

X X
Exercicios de simulación no ordenador da 
aula.

CMCT, CD, CAA,
CSIEE

TE-B4.4

3º-TEB4.4.1 - Elabora un programa 
informático que xestione o 
funcionamento dun sistema de 
control.

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

X Exercicios no ordenador da aula.
CMCT, CD, CAA,
CSIEE

Bloque 5: Tecnoloxías da información e da comunicación

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 30 de 101



TE-B5.1
3º-TEB5.1.1 - Identifica as partes dun
computador e é capaz de substituír e 
montar pezas clave.

Identifica as partes dun computador. X X Realización de probas na aula e no taller.
CMCT, CD, CAA,
CSIEE

TE-B5.2
3º-TEB5.2.1 - Manexa espazos web, 
plataformas e outros sistemas de 
intercambio de información.

Manexa espazos web, plataformas e 
outros sistemas de intercambio de 
información.

X Observación na aula
CMCT, CD, CAA,
CSIEE

TE-B5.2
3º-TEB5.2.2 - Coñece as medidas de 
seguridade aplicables a cada situación
de risco.

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

X X X Realización de traballos escritos.
CMCT, CD, CAA,
CSC

TE-B5.3
3º-TEB5.3.1 - Instala e manexa 
programas e software básicos.

Instala e manexa programas e software 
básicos.

X X Observación na aula CMCT, CD, CAA

TE-B5.3
3º-TEB5.3.2 - Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos.

Utiliza con suficiencia equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos.

X X Observación na aula CMCT, CD, CAA

TE-B5.3
3º-TEB5.3.3 - Elabora, presenta e 
difunde proxectos técnicos con 
equipamentos informáticos.

Elabora, presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos informáticos.

X X X
Realización de exercicios no ordenador da 
aula.

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSIEE
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5. TECNOLOXÍA  4º ESO

5.1 Introdución
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten
satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido,  a tecnoloxía proporciónalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a
relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediato que lle son propias dotan esta
materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo
en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da
tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable formada por
unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas no cuarto curso de educación secundaria obrigatoria. O
bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" desenvolve os aspectos relativos á comunicación con fíos e sen eles, e ao tratamento, a
almacenaxe e a transmisión da información. O bloque de "Instalacións en vivendas" presenta os tipos de instalacións, os seus compoñentes, o seu
funcionamento e os hábitos de consumo para o aforro enerxético. O bloque de "Electrónica" é imprescindible nun contexto tecnolóxico que avanza a
grande velocidade debido ao uso de dispositivos electrónicos cada vez maior. O titulado "Control e robótica" presenta análises e montaxes sinxelas de
sistemas automáticos onde, a partir da información das condicións do contorno, un dispositivo sexa capaz de producir (ou simular) as actuacións
programadas. O bloque de "Pneumática e hidráulica" desenvolve os compoñentes e os tipos de circuítos pneumáticos e hidráulicos, intimamente
relacionados cos bloques de control e electrónica.  E finalmente,  no bloque de "Tecnoloxía e sociedade" trátase de reflexionar sobre os avances
tecnolóxicos ao longo da historia, e sobre as súas consecuencias.

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar
favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen 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 procura 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.
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No ensino da tecnoloxía resulta, xa que logo, adecuado 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. 

A contribución  da  materia  de  Tecnoloxía  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave  dependerá  en  grande  medida  do  tipo  de  actividades
seleccionadas, é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e
utilice  adecuadamente  vocabulario  tecnolóxico,  elabore  informes técnicos,  explique  conceptos  ou elabore  e  expoña información.  A competencia
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencias específicas desta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e
parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos
e  verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  utilizando  ferramentas  e  máquinas,  analizando  procesos  e  sistemas
tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital desenvolverase co
emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para
simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso
da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Da mesma forma, as competencias sociais e
cívicas alcanzarase procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e outros grupos de forma democrática e respecte a
diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que
produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, a planificación e a xestión de proxectos tecnolóxicos, ao
transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos
tecnolóxicos nas distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a tecnoloxía,  esta materia ofrece,  sen dúbida,  un inmenso potencial  para axudar a
comprender o contexto social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa
participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

5.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso
A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables,  e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación)  tal e como se recolle na
seguinte táboa:
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Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Tecnoloxías da información e da comunicación

4º TE e, h, o TE-B1.1-Elementos e dispositivos de 
comunicación con fíos e sen eles.
TE-B1.2-Tipoloxía de redes.

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

CCL, CMCT, 
CD

4º-TEB1.1.1-Describe os elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos 
e sen eles.

4º-TEB1.1.2-Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais.

4º TE b,e,f,h,o TE-B1.3-Publicación e intercambio de 
información en medios dixitais.

TE-B1.2-Acceder a servizos de 
intercambio e publicación de 
información dixital con criterios de 
seguridade e uso responsable.

CD, CSC 4º-TEB1.2.1-Localiza, intercambia e publica 
información a través de internet empregando servizos 
de localización, comunicación intergrupal e xestores de
transmisión de son, imaxe e datos.

4º-TEB1.2.2-Coñece as medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de risco.

4º TE b, e, f TE-B1.4-Conceptos básicos e 
introdución ás linguaxes de 
programación.

TE-B1.3-Elaborar programas 
informáticos sinxelos.

CMCT, CAA, 
CSIEE, CD

4º-TEB1.3.1-Desenvolve un programa informático 
sinxelo para resolver problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación.

4º TE b, e, f TE-B1.5-Uso de computadores e outros 
sistemas de intercambio de información.

TE-B1.4-Utilizar equipamentos 
informáticos.

CMCT, CD, 
CAA

4º-TEB1.4.1-Utiliza o computador como ferramenta de 
adquisición e interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos datos obtidos.

Bloque 2: Instalacións en vivendas

4º TE f, g TE-B2.1-Instalacións características: 
eléctrica, de auga sanitaria e de 

TE-B2.1-Describir os elementos que 
compoñen as instalacións dunha 

CCL, CMCT 4º-TEB2.1.1-Diferencia as instalacións típicas nunha 
vivenda.
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saneamento.
TE-B2.2-Outras instalacións: 
calefacción, gas, aire acondicionado e 
domótica.

vivenda e as normas que regulan o 
seu deseño e a súa utilización. 4º-TEB2.1.2-Describe os elementos que compoñen as 

instalacións dunha vivenda.

4º TE b, e, f, g TE-B2.3-Normativa, simboloxía, análise
e montaxe de instalacións básicas.
TE-B2.4-Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura bioclimática.

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

CMCC, CD, 
CSC, CSIEE

4º-TEB2.2.1-Interpreta e manexa simboloxía de 
instalacións eléctricas, calefacción, subministración de 
auga e saneamento, aire acondicionado e gas.

4º-TEB2.2.2-Deseña con axuda de software unha 
instalacións para unha vivenda tipo con criterios de 
eficiencia enerxética.

4º TE b, g, f, m TE-B2.3-Normativa, simboloxía, análise
e montaxe de instalacións básicas.
TE-B2.4-Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura bioclimática.

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

CMCT, CAA, 
CSIEE

4º-TEB2.3.1-Realiza montaxes sinxelos e experimenta 
e analiza o seu funcionamento.

4º TE a, g, h, m TE-B2.4-Aforro enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura bioclimática.

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

CAA, CSC, 
CSIEE

4º-TEB2.4.1-Propón medidas de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.

Bloque 3: Electrónica

4º TE f, g, h, o TE-B3.1-Electrónica analóxica.
TE-B3.2-Compoñentes básicos.
TE-B3.3-Simboloxía e análise de 
circuítos elementais.

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

CCL, CMCT 4º-TEB3.1.1-Describe o funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por compoñentes elementais.

4º-TEB3.1.2-Explica as características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e 
transistor.

4º TE e, f TE-B3.3-Simboloxía e análise de 
circuítos elementais.
TE-B3.4-Uso de simuladores para 

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

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

4º-TEB3.2.1-Emprega simuladores para o deseño e a 
análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando 
simboloxía axeitada.
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analizar o comportamento dos circuítos 
electrónicos.

4º TE b, f, g TE-B3.5-Montaxe de circuítos sinxelos. TE-B3.3-Experimentar coa montaxe 
de circuítos elementais e aplicalos no
proceso tecnolóxico.

CMCT 4º-TEB3.3.1-Realiza a montaxe de circuítos 
electrónicos básicos deseñados previamente.

4º TE f, g TE-B3.6-Electrónica dixital.
TE-B3.7-Aplicación da álxebra de Boole
a problemas tecnolóxicos básicos.

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

CMCT, 
CSIEE, CAA

4º-TEB3.4.1-Realiza operacións lóxicas empregando a 
álxebra de Boole.

4º-TEB3.4.2-Relaciona formulacións lóxicas con 
procesos técnicos.

4º TE f, g TE-B3.8-Portas lóxicas. TE-B3.5-Resolver mediante portas 
lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

CMCT, 
CSIEE, CAA

4º-TEB3.5.1-Resolve mediante portas lóxicas 
problemas tecnolóxicos sinxelos.

Bloque 4: Control e robótica

4º TE f, g TE-B4.1-Sistemas automáticos; 
compoñentes característicos de 
dispositivos de control.

TE-B4.1-Analizar sistemas 
automáticos e describir os seus 
compoñentes

CMCT, CAA 4º-TEB4.1.1-Describe os compoñentes dos sistemas 
automáticos.

4º-TEB4.1.2-Analiza o funcionamento de 
automatismos en dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e pechado.

4º TE f, g TE-B4.2-Deseño e construción de 
robots.
TE-B4.3-Graos de liberdade.
TE-B4.4-Características técnicas.

TE-B4.2-Montar automatismos 
sinxelos.

CMCT, CAA 4º-TEB4.2.1-Representa e monta automatismos 
sinxelos.

4º TE e, g TE-B4.5-O computador como elemento 
de programación e control.

TE-B4.3-Desenvolver un programa 
para controlar un sistema automático 

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

4º-TEB4.3.1-Desenvolve un programa para controlar 
un sistema automático ou un robot que funcione de 
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TE-B4.6-Linguaxes básicas de 
programación.
TE-B4.7-Aplicación de tarxetas 
controladoras na experimentación con 
prototipos deseñados.

ou un robot e o seu funcionamento 
de forma autónoma.

forma autónoma en función da realimentación que 
recibe do contorno.

Bloque 5: Neumática e hidráulica

4º TE f, h, o TE-B5.1-Análise de sistemas hidráulicos
e pneumáticos.
TE-B5.2-Compoñentes.

TE-B5.1-Coñecer as principais 
aplicacións das tecnoloxías 
hidráulica e pneumática.

CCL, CMCT 4º-TEB5.1.1-Describe as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática.

4º TE f, h, o TE-B5.3-Principios físicos de 
funcionamento.

TE-B5.2-Identificar e describir as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas.

CCL, CMCT 4º-TEB5.2.1-Identifica e describe as características e o 
funcionamento deste tipo de sistemas.

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

CMCT, CAA, 
CSIEE

4º-TEB5.3.1-Emprega a simboloxía e a nomenclatura 
para representar circuítos que resolvan un problema 
tecnolóxico.

4º TE e, g TE-B5.5-Uso de simuladores no deseño 
de circuítos básicos.
TE-B5.6-Aplicación en sistemas 
industriais.

TE-B5.4-Experimentar con 
dispositivos pneumáticos ou 
simuladores informáticos.

CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

4º-TEB5.4.1-Realiza montaxes de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou 
mediante simulación.

Bloque 6: Tecnoloxía e sociedade

4º TE g, m TE-B6.1-O desenvolvemento 
tecnolóxico ao longo da historia.

TE-B6.1-Coñecer a evolución 
tecnolóxica ao longo da historia.

CMCT, CAA, 
CCEC, CSC

4º-TEB6.1.1-Identifica os cambios tecnolóxicos máis 
importantes que se produciron ao longo da historia da 
humanidade.

4º TE l, n TE-B6.2-Análise da evolución de 
obxectos técnicos e tecnolóxicos. 

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

CMCT, CAA, 
CCEC, CSC

4º-TEB6.2.1-Analiza obxectos técnicos e a súa relación
co contorno, interpretando a súa función histórica e a 
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Importancia da normalización nos 
produtos industriais.

obxectos. evolución tecnolóxica.

4º TE a, f, l, n TE-B6.3-Aproveitamento de materias 
primas e recursos naturais.
TE-B6.4-Adquisición de hábitos que 
potencien o desenvolvemento 
sustentable.

TE-B6.3-Valorar a repercusión da 
tecnoloxía no día a día.

CCL CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, CCEC

4º-TEB6.3.1-Elabora xuízos de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de 
obxectos, relacionado inventos e descubertas co 
contexto en que se desenvolven.

4º-TEB6.3.2-Interpreta as modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada período histórico, 
axudándose de documentación escrita e dixital.

5.3 Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

Trimestres
CRITERIOS  PARA  A

CUALIFICACIÓN

Competencias T 1 T 2 T 3
Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación

Bloque 1: Tecnoloxías da información e da comunicación

TE-B1.1

4º-TEB1.1.1 - Describe os elementos e
os sistemas fundamentais que se 
utilizan na comunicación con fíos e 
sen eles.

Describe os elementos e os sistemas 
fundamentais que se utilizan na comunicación 
con fíos e sen eles.

X
Probas escritas CCL, CMCT, 

CD

TE-B1.1
4º-TEB1.1.2 - Describe as formas de 
conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais.

Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais.

X Probas escritas
CCL, CMCT, 
CD

TE-B1.2
4º-TEB1.2.1 - Localiza, intercambia e 
publica información a través de 

Localiza, intercambia e publica información a 
través de internet. X X X

Prácticas no ordenador.
CD, CAA, 
CSIEE
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internet empregando servizos de 
localización, comunicación intergrupal
e xestores de transmisión de son, 
imaxe e datos.

TE-B1.2
4º-TEB1.2.2 - Coñece as medidas de 
seguridade aplicables a cada situación 
de risco.

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

X X
Probas escritas
Observación sistemática 

CD, CSC

TE-B1.3

4º-TEB1.3.1 - Desenvolve un 
programa informático sinxelo para 
resolver problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación.

Desenvolve un programa informático sinxelo 
para resolver problemas, utilizando unha 
linguaxe de programación.

X X Prácticas nos ordenadores da aula taller
CMCT, CAA, 
CSIEE, CD

TE-B1.4

4º-TEB1.4.1 - Utiliza o computador 
como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos 
datos obtidos.

Utiliza o computador como ferramenta de 
adquisición e interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos cos datos 
obtidos.

X X X Prácticas nos ordenadores da aula taller
CMCT, CD, 
CAA

Bloque 2: Instalacións en vivendas

TE-B2.1
4º-TEB2.1.1 - Diferencia as 
instalacións típicas nunha vivenda.

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. X Probas escritas CMCT, CAA

TE-B2.1
4º-TEB2.1.2 - Describe os elementos 
que compoñen as instalacións dunha 
vivenda.

Describe os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda.

X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B2.2

4º-TEB2.2.1 - Interpreta e manexa 
simboloxía de instalacións eléctricas, 
calefacción, subministración de auga e
saneamento, aire acondicionado e gas.

Interpreta e manexa simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, subministración de auga 
e saneamento, aire acondicionado e gas.

X
Probas escritas
Exercicios na aula taller

CMCT, CAA

TE-B2.2

4º-TEB2.2.2 - Deseña con axuda de 
software unha instalacións para unha 
vivenda tipo con criterios de eficiencia
enerxética.

Deseña con axuda de software unha instalacións
para unha vivenda tipo con criterios de 
eficiencia enerxética.

X Prácticas no ordenador.
CMCC, CD, 
CSC, CSIEE

TE-B2.3
4º-TEB2.3.1 - Realiza montaxes 
sinxelos e experimenta e analiza o seu 
funcionamento.

Realiza montaxes sinxelos e experimenta e 
analiza o seu funcionamento.

X Prácticas na aula taller.
CMCT, CAA, 
CSIEE
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TE-B2.4
4º-TEB2.4.1 - Propón medidas de 
redución do consumo enerxético 
dunha vivenda.

Propón medidas de redución do consumo 
enerxético dunha vivenda.

X Probas escritas
CAA, CSC, 
CSIEE

Bloque 3: Electrónica

TE-B3.1

4º-TEB3.1.1 - Describe o 
funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por compoñentes 
elementais.

Describe o funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por compoñentes 
elementais.

X X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B3.1

4º-TEB3.1.2 - Explica as 
características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, 
condensador, díodo e transistor.

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

X X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B3.2

4º-TEB3.2.1 - Emprega simuladores 
para o deseño e a análise de circuítos 
analóxicos básicos, utilizando 
simboloxía axeitada.

 Emprega simuladores para o deseño e a análise 
de circuítos analóxicos básicos, utilizando 
simboloxía axeitada.

X Prácticas nos ordenadores da aula taller
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TE-B3.3
4º-TEB3.3.1 - Realiza a montaxe de 
circuítos electrónicos básicos 
deseñados previamente.

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos 
básicos deseñados previamente.

X Montaxe de circuitos na aula taller CMCT

TE-B3.4
4º-TEB3.4.1 - Realiza operacións 
lóxicas empregando a álxebra de 
Boole.

Realiza operacións lóxicas empregando a 
álxebra de Boole.

X
Probas escritas.
Exercicios na aula-taller. CMCT

TE-B3.4
4º-TEB3.4.2 - Relaciona formulacións 
lóxicas con procesos técnicos.

Relaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos.

X Probas escritas
CMCT, CSIEE,
CAA

TE-B3.5
4º-TEB3.5.1 - Resolve mediante 
portas lóxicas problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

Resolve mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

X Probas escritas
CMCT, CSIEE,
CAA

Bloque 4: Control e robótica

TE-B4.1
4º-TEB4.1.1 - Describe os 
compoñentes dos sistemas 
automáticos.

Describe os compoñentes dos sistemas 
automáticos.

X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B4.1
4º-TEB4.1.2 - Analiza o 
funcionamento de automatismos en 

Analiza o funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais, diferenciando 

X Probas escritas CMCT, CAA
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dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e 
pechado.

entre lazo aberto e pechado.

TE-B4.2
4º-TEB4.2.1 - Representa e monta 
automatismos sinxelos.

Representa e monta automatismos sinxelos. X X Montaxe de circuitos na aula taller CMCT, CAA

TE-B4.3

4º-TEB4.3.1 - Desenvolve un 
programa para controlar un sistema 
automático ou un robot que funcione 
de forma autónoma en función da 
realimentación que recibe do contorno.

Desenvolve un programa para controlar un 
sistema automático ou un robot que funcione de 
forma autónoma en función da realimentación 
que recibe do contorno.

X X Prácticas nos ordenadores da aula taller
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

Bloque 5: Neumática e hidráulica

TE-B5.1
4º-TEB5.1.1 - Describe as principais 
aplicacións das tecnoloxías hidráulica 
e pneumática.

Describe as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática.

X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B5.2
4º-TEB5.2.1 - Identifica e describe as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas.

Identifica e describe as características e o 
funcionamento deste tipo de sistemas.

X Probas escritas CCL, CMCT

TE-B5.3

4º-TEB5.3.1 - Emprega a simboloxía e
a nomenclatura para representar 
circuítos que resolvan un problema 
tecnolóxico.

Emprega a simboloxía e a nomenclatura para 
representar circuítos que resolvan un problema 
tecnolóxico.

X
Probas escritas
Exercicios na aula taller

CMCT, CAA, 
CSIEE

TE-B5.4

4º-TEB5.4.1 - Realiza montaxes de 
circuítos sinxelos pneumáticos ou 
hidráulicos con compoñentes reais ou 
mediante simulación.

Realiza montaxes de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes 
reais ou mediante simulación.

X Montaxe de circuitos na aula taller
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

Bloque 6: Tecnoloxía e sociedade

TE-B6.1

4º-TEB6.1.1 - Identifica os cambios 
tecnolóxicos máis importantes que se 
produciron ao longo da historia da 
humanidade.

Identifica os cambios tecnolóxicos máis 
importantes que se produciron ao longo da 
historia da humanidade.

X Traballo escrito e exposición
CMCT, CAA, 
CCEC, CSC

TE-B6.2
4º-TEB6.2.1 - Analiza obxectos 
técnicos e a súa relación co contorno, 
interpretando a súa función histórica e 

Analiza obxectos técnicos e a súa relación co 
contorno, interpretando a súa función histórica e
a evolución tecnolóxica.

X Traballo escrito e exposición
CMCT, CAA, 
CCEC, CSC
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a evolución tecnolóxica.

TE-B6.3

4º-TEB6.3.1 - Elabora xuízos de valor 
fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da análise de 
obxectos, relacionado inventos e 
descubertas co contexto en que se 
desenvolven.

Elabora xuízos de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico no contexto 
histórico.

X Traballo escrito e exposición
CCL, CMCT, 
CCEC, CSC

TE-B6.3

4º-TEB6.3.2 - Interpreta as 
modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada período 
histórico, axudándose de 
documentación escrita e dixital.

Coñece as modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada período histórico, 
axudándose de documentación escrita e dixital.

X Traballo escrito e exposición
CCL CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, CCEC
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6.    Tecnoloxias da Información e da Comunicación  - 4º   ESO  

6.1. Introdución para TIC de 4º ESO e TIC I e  TIC II  de bacharelato

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de
coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade
de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle
son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elemen-
tos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o
coñecemento das novas tecnoloxías proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade
formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios
propios deste ámbito tecnolóxico. Deste xeito, na parte da materia correspondente a cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, os bloques de
"Ética e estética da interacción en rede", de "Seguridade informática" e de "Internet, redes sociais e hiperconexión" tratan aspectos das redes moi rela-
cionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O
bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos computadores e de instalación de aplicación cos que
as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos
intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixi-
tal" e o de "Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns temas
relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovi-
suais nos documentos.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuen-
te que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a conexión con
outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias do currículo
como para afondar en aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para refle-
xionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se
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comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade
e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o dominio dos recursos
informáticos e das redes de comunicacións.
A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a realización de
proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a
propia aprendizaxe. 

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os
coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodo-
loxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico pre-
ciso, elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamen-
to de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de
programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia di-
xital, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar da-
tos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso
da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e
cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática, e respecte a di-
versidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que pro-
duce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos
sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia
dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e
para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar
no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal.
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6.2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na
seguinte táboa:

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Ética e estética na interacción en rede

4º TIC a, b, f, g, h, 
i, o

TIC-B1.1-Políticas de seguridade para a 
protección do individuo na interacción coa 
rede. Contrasinais. Condutas e hábitos 
seguros.
TIC-B1.2-Intercambio e publicación de 
información dixital na rede. Seguridade e 
responsabilidade no uso dos servizos de 
publicación.

TIC-B1.1-Adoptar condutas e 
hábitos que permitan a 
protección do individuo na súa 
interacción na rede. 

CD, CMCT 4º-TICB1.1.1-Interactúa con hábitos adecuados en 
con-tornos virtuais.

4º-TICB1.1.2-Aplica políticas seguras de 
utilización de contrasinais para a protección da 
información persoal.

4º TIC a, b, f, g, h, 
i, m, ñ, o

TIC-B1.3-Dereitos de propiedade intelectual
e de explotación dos materiais aloxados na 
web. Tipos de licenzas de distribución.

TIC-B1.2-Acceder a servizos de 
intercambio e publicación de 
información dixital con criterios 
de seguridade e uso responsable.

CD, CAA, 
CSC, CCEC

4º-TICB1.2.1-Realiza actividades con 
responsabilidade sobre conceptos como a 
propiedade e o in-tercambio de información.

4º TIC a, g, h, i, m,
ñ

TIC-B1.4-Propiedade e distribución do 
software e da información. Tipos de licenzas 
de uso e distribución.
TIC-B1.5-Identidade dixital, privacidade e 
seguridade. Desenvolvemento de actitudes 
de protección activa ante dos intentos de 
fraude.

TIC-B1.3-Recoñecer e 
comprender os dereitos dos 
materiais aloxados na web.

CD, CSC, 
CCEC

4º-TICB1.3.1-Consulta distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia da identidade dixital e os 
tipos de fraude da web.

4º-TICB1.3.2-Diferencia o concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre 
distribución.

Bloque 2: Computadores, sistemas operativos e redes

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 45 de 101



4º TIC f TIC-B2.1-Funcións de configuración dos 
equipamentos informáticos.

TIC-B2.1-Utilizar e configurar 
equipamentos informáticos, 
identificando os elementos que 
os configuran e a súa función no 
conxunto.

CD, CMCT 4º-TICB2.1.1-Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da información.

4º-TICB2.1.2-Configura elementos básicos do 
sistema operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático.

4º TIC f TIC-B2.2-Instalación e eliminación de 
software de propósito xeral.

TIC-B2.2-Xestionar a instalación
e eliminación de software de 
propósito xeral.

CD, CMCT, 
CAA

4º-TICB2.2.1-Resolve problemas vinculados aos 
sistemas operativos e ás aplicacións e os programas
vinculados a estes.

4º TIC a, f TIC-B2.3-Utilización de software de 
comunicación entre equipamentos e 
sistemas.

TIC-B2.3-Utilizar software de 
comunicación entre 
equipamentos e sistemas.

CD, CMCT 4º-TICB2.3.1-Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos.

4º TIC f TIC-B2.4-Arquitectura dun computador: 
compoñentes básicos e características.

TIC-B2.4-Coñecer a arquitectura
dun computador, identificando 
os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características.

CD, CMCT 4º-TICB2.4.1-Analiza e coñece diversos 
compoñentes físicos dun computador, as súas 
características técnicas e as conexións entre eles.

4º TIC f TIC-B2.5-Elementos e sistemas para a 
comunicación con fíos e sen eles.

TIC-B2.5-Analizar os elementos 
e os sistemas que configuran a 
comunicación con fíos e sen 
eles.

CD, CMCT, 
CCL

4º-TICB2.5.1-Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais.

Bloque 3: Organización, deseño e produción de información dixital

4º TIC f, g, h, i, m,
ñ, a, o

TIC-B3.1-Procesos de produción de 
documentos con aplicacións ofimáticas e de 
deseño gráfico. Maquetaxe. Importación de 
imaxes e gráficos.
TIC-B3.2-Formatos abertos e estándares de 
formato na produción de documentación.
TIC-B3.3-Operacións básicas en follas de 

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio para a 
produción de documentos.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

4º-TICB3.1.1-Elabora e maqueta documentos de 
texto con aplicacións informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así 
como outras posibilidades de deseño, e interactúa 
con outras características do programa.

4º-TICB3.1.2-Produce informes que requiren o 
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cálculo. Creación de gráficos. Elaboración 
de informes sinxelos.
TIC-B3.4-Organización da información en 
bases de datos. Realización de consultas 
básicas e xeración de documentos.

emprego de follas de cálculo, que inclúan 
resultados textuais, numéricos e gráficos.

4º-TICB3.1.3-Elabora bases de datos sinxelas e 
utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, 
organizar a información e xerar documentos.

4º TIC c, f, g, h, i, 
m, ñ, o

TIC-B3.5-Tipos de presentacións e estrutura 
do contido. Deseño da estrutura e de 
elementos gráficos adecuados para o público
obxectivo. Importación de elementos 
multimedia, de imaxes e de gráficos.
TIC-B3.6-Edición e montaxe de materiais 
audiovisuais a partir de fontes diversas. 
Captura de imaxe, de audio e de vídeo, e 
conversión a outros formatos.
TIC-B3.7-Tratamento básico da imaxe 
dixital. Expo-sición, saturación, 
luminosidade e contraste. Resolución e 
formatos.

TIC-B3.2-Elaborar contidos de 
imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para 
integralos en diversas 
producións.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE

4º-TICB3.2.1-Integra elementos multimedia, imaxe
e texto na elaboración de presentacións, adecuando
o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai dirixido.

4º-TICB3.2.2-Emprega dispositivos de captura de 
imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante
software específico e crea novos materiais en 
diversos formatos.

Bloque 4: Seguridade informática

4º TIC a, f TIC-B4.1-Procedementos de intercambio de 
información entre dispositivos físicos de 
características técnicas diversas.
TIC-B4.2-Riscos de seguridade para 
sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de 
protección.
TIC-B4.3-Medidas de seguridade activa e 
pasiva. Actualización do software. Antivirus 
e devasas.

TIC-B4.1-Adopta condutas de 
seguridade activa e pasiva na 
protección de datos e no 
intercambio de información.

CD, CMCT, 
CCL

4º-TICB4.1.1-Analiza e coñece dispositivos físicos
e características técnicas, de conexión e de 
intercambio de información entre eles.

4º-TICB4.1.2-Coñece os riscos de seguridade e 
emprega hábitos de protección adecuados.

4º-TICB4.1.3-Describe a importancia da 
actualización do software e do emprego de 
antivirus e de devasas para garantir a seguridade.
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Bloque 5: Publicación e difusión de contidos

4º TIC b, f TIC-B5.1-Compartición de recursos en redes
locais e en internet.

TIC-B5.1-Utilizar dispositivos 
de intercambio de información 
coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión 
entre eles.

CD, CMCT, 
CAA, CSC

4º-TICB5.1.1-Realiza actividades que requiren 
compartir recursos en redes locais e virtuais.

4º TIC a, f, g, h, i, 
m, ñ, o

TIC-B5.3-Deseño de páxinas web sinxelas. TIC-B5.2-Elaborar e publicar 
contidos na web que integren 
información textual, numérica, 
sonora e gráfica.

CD, CMCT, 
CCL, CSC, 
CSIEE, CCEC

4º-TICB5.2.1-Integra e organiza elementos textuais
e gráficos en estruturas hipertextuais.

4º-TICB5.2.2-Deseña páxinas web e coñece os 
protocolos de publicación, baixo estándares 
adecuados e con respecto aos dereitos de 
propiedade.

4º TIC a, b, c, g, h,
i, m, ñ, o

TIC-B5.4-Creación e publicación na web. 
Estándares de publicación.
TIC-B5.5-Traballo colaborativo con servizos
na nube e coas ferramentas das TIC de 
carácter social.

TIC-B5.3-Coñecer os estándares 
de publicación e empregalos na 
produción de páxinas web e coas
ferramentas das TIC de carácter 
social.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC

4º-TICB5.3.1-Participa colaborativamente en 
diversas ferramentas das TIC de carácter social e 
xestiona os propios.

Bloque 6: Internet, redes sociais e hiperconexión

4º TIC a, b, f, g, h, 
i, m, ñ, o

TIC-B6.1-Creación e publicación na web de 
materiais multiplataforma accesibles.
TIC-B6.2-Recursos e plataformas de 
formación a distancia, emprego e saúde.
TIC-B6.3-Administración electrónica e 
comercio electrónico: intercambios 
económicos e seguridade.
TIC-B6.4-Sincronización entre dispositivos 
móbiles e computadores.

TIC-B6.1-Desenvolver hábitos 
no uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás 
producións desde diversos 
dispositivos móbiles.

CD, CMCT 4º-TICB6.1.1-Elabora materiais para a web que 
permiten a accesibilidade á información 
multiplataforma.

4º-TICB6.1.2-Realiza intercambio de información 
en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e 
que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

4º-TICB6.1.3-Sincroniza a información entre un 
dispositivo móbil e outro dispositivo.
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4º TIC a, b, f, g, h, 
i, m, ñ, o

TIC-B6.5-Redes sociais. Privacidade e 
seguridade persoal na interacción en redes 
sociais.

TIC-B6.2-Empregar o sentido 
crítico e desenvolver hábitos 
adecuados no uso e no 
intercambio da información a 
través de redes sociais e 
plataformas.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSC, CSIEE

4º-TICB6.2.1-Participa activamente en redes 
sociais con criterios de seguridade.

4º TIC f, m, ñ TIC-B6.6-Utilización de canles de 
distribución de contidos multimedia para 
distribución de mate-riais propios.

TIC-B6.3-Publicar e relacionar 
mediante hiperligazóns 
información en canles de 
contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e 
vídeo.

CD, CMCT, 
CCL, CSC

4º-TICB6.3.1-Emprega canles de distribución de 
contidos multimedia para aloxar materiais propios 
e enlazalos noutras producións.

 6.3. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de
avaliación

Estándares deaprendizaxe
Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN
Competencias

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Ética e estética na interacción en rede

TIC-B1.1
4º-TICB1.1.1 - Interactúa con hábitos 
adecuados en contornos virtuais.

Interactúa con hábitos adecuados en 
contornos virtuais.

X X X Observación na aula ou aula virtual CD, CSC

TIC-B1.1
4º-TICB1.1.2 - Aplica políticas seguras 
de utilización de contrasinais para a 
protección da información persoal.

Utiliza contrasinais seguros para a 
protección da información persoal.

X X X Observación na aula ou aula virtual. CD, CMCT

TIC-B1.2

4º-TICB1.2.1 - Realiza actividades con 
responsabilidade sobre conceptos como 
a propiedade e o intercambio de 
información.

Realiza algunha actividade con 
responsabilidade sobre conceptos como a 
propiedade e o intercambio de información.

X X Probas prácticas.
CD, CAA, 
CSC, CCEC

TIC-B1.3
4º-TICB1.3.1 - Consulta distintas fontes 
e navega coñecendo a importancia da 
identidade dixital e os tipos de fraude da

Consulta distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia da identidade 
dixital e os tipos de fraude da web.

X X X Probas prácticas. CD, CAA, CSC
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web.

TIC-B1.3
4º-TICB1.3.2 - Diferencia o concepto de
materiais suxeitos a dereitos de autoría e
materiais de libre distribución.

Diferencia o concepto de materiais suxeitos
a dereitos de autoría e materiais de libre 
distribución.

X Traballos escritos.
CD, CSC, 
CCEC

Bloque 2: Computadores, sistemas operativos e redes

TIC-B2.1
4º-TICB2.1.1 - Realiza operacións 
básicas de organización e 
almacenamento da información.

Realiza operacións básicas de organización 
e almacenamento da información.

X X X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CAA

TIC-B2.1

4º-TICB2.1.2 - Configura elementos 
básicos do sistema operativo e de 
accesibilidade do equipamento 
informático.

Configura elementos básicos do sistema 
operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático.

X Probas prácticas. CD, CMCT

TIC-B2.2

4º-TICB2.2.1 - Resolve problemas 
vinculados aos sistemas operativos e ás 
aplicacións e os programas vinculados a 
estes.

Resolve problemas vinculados aos sistemas
operativos e ás aplicacións e os programas 
vinculados a estes.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CAA

TIC-B2.3

4º-TICB2.3.1 - Administra o 
equipamento con responsabilidade e 
coñece aplicacións de comunicación 
entre dispositivos.

Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos.

X Probas prácticas.
Observación. CD, CMCT

TIC-B2.4

4º-TICB2.4.1 - Analiza e coñece 
diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características 
técnicas e as conexións entre eles.

Analiza e coñece os compoñentes físicos 
basicos dun computador e as súas 
características técnicas.

X Traballos escritos. CD, CMCT

TIC-B2.5
4º-TICB2.5.1 - Describe as formas de 
conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais.

Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais.

X Traballos escritos.
CD, CMCT, 
CCL

Bloque 3: Organización, deseño e produción de información dixital

TIC-B3.1

4º-TICB3.1.1 - Elabora e maqueta 
documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de 
táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así 
como outras posibilidades de deseño, e 

Elabora e maqueta documentos de texto 
con aplicacións informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas e 
gráficos.

X X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC
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interactúa con outras características do 
programa.

TIC-B3.1

4º-TICB3.1.2 - Produce informes que 
requiren o emprego de follas de cálculo, 
que inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

Produce informes que requiren o emprego 
de follas de cálculo, que inclúan resultados 
textuais, numéricos e gráficos.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CSIEE

TIC-B3.1

4º-TICB3.1.3 - Elabora bases de datos 
sinxelas e utiliza a súa funcionalidade 
para consultar datos, organizar a 
información e xerar documentos.

4º-TICB3.1.3 - Elabora bases de datos 
sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para 
consultar datos,                      organizar a 
información e xerar documentos.

x Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B3.2

4º-TICB3.2.1 - Integra elementos 
multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando
o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao 
público obxectivo a quen vai dirixido.

4º-TICB3.2.1 - Integra elementos 
multimedia, imaxe e texto na elaboración 
de presentacións.

X Probas prácticas.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC, 
CSC

TIC-B3.2

4º-TICB3.2.2 - Emprega dispositivos de 
captura de imaxe, audio e vídeo, edita a 
información mediante software 
específico e crea novos materiais en 
diversos formatos.

Emprega dispositivos de captura de imaxe, 
audio e vídeo, edita a información mediante
software específico e crea novos materiais 
en diversos formatos.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE

Bloque 4: Seguridade informática

TIC-B4.1

4º-TICB4.1.1 - Analiza e coñece 
dispositivos físicos e características 
técnicas, de conexión e de intercambio 
de información entre eles.

Analiza e coñece dispositivos físicos e 
características técnicas, de conexión e de 
intercambio de información entre eles.

X Probas prácticas. CD, CMCT

TIC-B4.1
4º-TICB4.1.2 - Coñece os riscos de 
seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados.

Coñece os riscos de seguridade e emprega 
hábitos de protección adecuados.

X Probas prácticas. CD, CMCT

TIC-B4.1

4º-TICB4.1.3 - Describe a importancia 
da actualización do software e do 
emprego de antivirus e de devasas para 
garantir a seguridade.

Describe a importancia da actualización do 
software e do emprego de antivirus e de 
devasas para garantir a seguridade.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL

Bloque 5: Publicación e difusión de contidos
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TIC-B5.1
4º-TICB5.1.1 - Realiza actividades que 
requiren compartir recursos en redes 
locais e virtuais.

Realiza actividades que requiren compartir 
recursos en redes locais e virtuais.

X X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CAA, CSC

TIC-B5.2
4º-TICB5.2.1 - Integra e organiza 
elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais.

Integra e organiza elementos textuais e 
gráficos en estruturas hipertextuais.

X X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA

TIC-B5.2

4º-TICB5.2.2 - Deseña páxinas web e 
coñece os protocolos de publicación, 
baixo estándares adecuados e con 
respecto aos dereitos de propiedade.

Deseña páxinas web e coñece os protocolos
de publicación, baixo estándares adecuados
e con respecto aos dereitos de propiedade.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CSC, 
CSIEE, CCEC

TIC-B5.3

4º-TICB5.3.1 - Participa 
colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social e 
xestiona os propios.

Participa colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC

Bloque 6: Internet, redes sociais e hiperconexión

TIC-B6.1
4º-TICB6.1.1 - Elabora materiais para a 
web que permiten a accesibilidade á 
información multiplataforma.

Elabora materiais para a web que permiten 
a accesibilidade á información 
multiplataforma.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CSIEE

TIC-B6.1

4º-TICB6.1.2 - Realiza intercambio de 
información en distintas plataformas nas
que está rexistrado/a e que ofrecen 
servizos de formación, lecer, etc.

Realiza intercambio de información 
nalgunha plataformas na que está 
rexistrado/a e que ofrece servizos de 
formación, lecer, etc.

X X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSC

TIC-B6.1
4º-TICB6.1.3 - Sincroniza a información
entre un dispositivo móbil e outro 
dispositivo.

Sincronizac a información entre un 
dispositivo móbil e outro dispositivo.

X Probas prácticas. CD, CMCT

TIC-B6.2
4º-TICB6.2.1 - Participa activamente en 
redes sociais con criterios de seguridade.

Participa nalgunha rede social con criterios 
de seguridade.

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSC, CSIEE

TIC-B6.3

4º-TICB6.3.1 - Emprega canles de 
distribución de contidos multimedia para
aloxar materiais propios e enlazalos 
noutras producións.

Emprega algunha canle  de distribución de 
contidos multimedia para aloxar materiais 
propios. 

X Probas prácticas.
CD, CMCT, 
CCL, CSC
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7  . T  ecnoloxías da información e da Comunicación     I   (1º B  acharelato  )  

7.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso
A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de
aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na
seguinte táboa:

N Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: A sociedade da información e o computador

1º TIC a, b, g, h, i, 
l, m, p

TIC-B1.1-Concepto de sociedade da 
información.
TIC-B1.2-O sector das TIC: 
composición e características.

TIC-B1.1-Analizar e valorar as 
influencias das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
na transformación da sociedade 
actual, tanto nos ámbitos da 
adquisición do coñecemento 
como nos da produción.

CD, CSIEE, 
CSC

1º-TICB1.1.1-Describe as diferenzas entre o que se considera 
sociedade da información e sociedade do coñecemento.

1º-TICB1.1.2-Explica cales son os novos sectores económicos
que apareceron como consecuencia da xeneralización das 
tecnoloxías da información e da comunicación.

Bloque 2: Arquitectura de computadores

1º TIC a, d, g, i, l TIC-B2.1-Bloques funcionais dun 
sistema microinformático e 
compoñentes de cada bloque funcional.
TIC-B2.2-Compoñentes dos sistemas 
microinformáticos
TIC-B2.3-Periféricos básicos.
TIC-B2.4-Dispositivos de 
almacenamento: características e tipos.
TIC-B2.5-Dispositivos de memoria: 
características e tipos.

TIC-B2.1-Configurar 
computadores e equipamentos 
informáticos identificando os 
subsistemas que os compoñen e 
relacionando cada elemento coas
prestacións do conxunto, e 
describir as súas características.

CD, CMCT, 
CCL

1º-TICB2.1.1-Describe as características dos subsistemas que 
compoñen un computador, identificando os seus principais 
parámetros de funcionamento.

1º-TICB2.1.2-Realiza esquemas de interconexión dos bloques
funcionais dun computador e describe a contribución de cada 
un ao funcionamento integral do sistema.

1º-TICB2.1.3-Describe dispositivos de almacenamento 
masivo utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo 
a súa importancia na custodia da información.

1º-TICB2.1.4-Describe os tipos de memoria utilizados en 

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 53 de 101



computadores, analizando os parámetros que as definen e a 
súa achega ao rendemento do conxunto.

1º TIC a, b, d, g, i, 
l

TIC-B2.6-Sistema operativo: elementos 
e estrutura. Clasificación, funcións e 
procesos do sistema operativo. Sistemas 
operativos actuais.
TIC-B2.7-Instalación e actualización de 
sistemas operativos e de aplicacións de 
software.

TIC-B2.2-Instalar e utilizar 
software de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas 
características e os contornos de 
aplicación.

CD, CMCT, 
CAA

1º-TICB2.2.1-Elabora un diagrama da estrutura dun sistema 
operativo relacionando cada parte coa súa función.

1º-TICB2.2.2-Instala sistemas operativos e programas de 
aplicación para a resolución de problemas en computadores 
persoais, seguindo instrucións de fábrica.

Bloque 3: Software para sistemas informáticos

1º TIC a, b, d, e, f, 
g, h, i, l, m, 
n

TIC-B3.1-Deseño e utilización de bases 
de datos sinxelas.
TIC-B3.2-Elaboración de documentos 
mediante procesadores de texto.
TIC-B3.3-Elaboración de presentacións.
TIC-B3.4-Presentación ao público: 
conexión a un proxector e 
configuración.
TIC-B3.5-Resolución de problemas 
mediante follas de cálculo.
TIC-B3.6-Deseño e edición de Imaxes 
en 2D e 3D.
TIC-B3.7-Creación de contidos 
audiovisuais. Elaboración de guións, 
captura de son e de imaxes, edición e 
montaxe.
TIC-B3.8-As redes de intercambio como
fonte de recursos multimedia. Dereitos 
que amparan as producións alleas.

TIC-B3.1-Utilizar aplicacións 
informáticas de escritorio ou 
web, como instrumentos de 
resolución de problemas 
específicos.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

1º-TICB3.1.1-Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae 
información, realizando consultas, formularios e informes.

1º-TICB3.1.2-Elabora informes de texto que integren texto e 
imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en 
conta o destinatario.

1º-TICB3.1.3-Elabora presentacións que integren texto, 
imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao 
público obxectivo ao que se destina.

1º-TICB3.1.4-Resolve problemas que requiran a utilización 
de follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e 
gráficos.

1º-TICB3.1.5-Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas.

1º-TICB3.1.6-Realiza pequenas películas integrando son, 
vídeo e imaxes, utilizando programas de edición de ficheiros 
multimedia.
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Bloque 4: Redes de computadores

1º TIC b, d, g, i, l TIC-B4.1-Configuración básica de redes
locais: características, tipos, topoloxías e
arquitecturas.

TIC-B4.1-Analizar as principais 
topoloxías utilizadas no deseño 
de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de 
aplicación e coas tecnoloxías 
empregadas.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

1º-TICB4.1.1-Debuxa esquemas de configuración de 
pequenas redes locais, seleccionando as tecnoloxías en 
función do espazo físico dispoñible.

1º TIC d, g, i, l TIC-B4.2-Cables e conectores: 
características e tipoloxía. 
Normalización.
TIC-B4.3-Elementos das redes de datos:
situación, dispositivos e adaptadores de 
interconexión de redes con fíos e sen 
eles; configuración básica destes.
TIC-B4.4-Despregamento de redes 
locais sen fíos: elementos, medios de 
transmisión, protocolos e 
recomendacións. Seguridade básica.

TIC-B4.2-Analizar a función dos
equipos de conexión que 
permiten realizar configuracións 
de redes e a súa interconexión 
con redes de área extensa.

CD, CMCT, 
CCL

1º-TICB4.2.1-Realiza unha análise comparativa entre os tipos 
de cables utilizados en redes de datos.

1º-TICB4.2.2-Realiza unha análise comparativa entre 
tecnoloxía con fíos e sen eles, e indica posibles vantaxes e 
inconvenientes.

1º-TICB4.2.3-Explica a funcionalidade dos elementos que 
permiten configurar redes de datos, indicando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes principais.

1º TIC d, g, i, l TIC-B4.5-Niveis do modelo OSI: 
funcións dos niveis, os protocolos e os 
dispositivos.

TIC-B4.3-Describir os niveis do 
modelo OSI, relacionándoos 
coas súas funcións nunha rede 
informática.

CD, CMCT, 
CCL

1º-TICB4.3.1-Elabora un esquema de como se realiza a 
comunicación entre os niveis OSI de dous equipamentos 
remotos.

Bloque 5: Programación

1º TIC b, d, g, i, l TIC-B5.1-Diagramas de fluxo: 
elementos e ferramentas; símbolos e o 
seu significado.
TIC-B5.2-Identificación dos elementos 
dun programa informático: estruturas e 
bloques fundamentais.
TIC-B5.3-Deseño de algoritmos 
utilizando diagramas de fluxo.

TIC-B5.1-Aplicar algoritmos á 
resolución dos problemas máis 
frecuentes que se presentan ao 
traballar con estruturas de datos.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

1º-TICB5.1.1-Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os 
correspondentes diagramas de fluxo.
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1º TIC b, d, g, i, l TIC-B5.4-Uso de estruturas de control: 
operadores, condicións, bloques e 
estruturas de repetición.

TIC-B5.2-Analizar e resolver 
problemas de tratamento de 
información, dividíndoos en 
subproblemas e definindo 
algoritmos que os resolven.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

1º-TICB5.2.1-Escribe programas que inclúan bucles de 
programación para solucionar problemas que impliquen a 
división dun conxunto en partes máis pequenas.

1º TIC b, d, g, i, l TIC-B5.5-Execución, proba, depuración 
e documentación de programas.

TIC-B5.3-Analizar a estrutura de
programas informáticos, 
identificando e relacionando os 
elementos propios da linguaxe 
de programación utilizada.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

1º-TICB5.3.1-Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

1º TIC d, g, i, l TIC-B5.6-Identificación dos elementos 
da sintaxe da linguaxe.

TIC-B5.4-Coñecer e comprender
a sintaxe e a semántica das 
construcións básicas dunha 
linguaxe de programación.

CD, CMCT, 
CCL

1º-TICB5.4.1-Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos concretos 
dunha linguaxe determinada.

1º TIC b, d, g, i, l TIC-B5.1-Diagramas de fluxo: 
elementos e ferramentas; símbolos e o 
seu significado.
TIC-B5.2-Identificación dos elementos 
dun programa informático: estruturas e 
bloques fundamentais.
TIC-B5.3-Deseño de algoritmos 
utilizando diagramas de fluxo.

TIC-B5.5-Realizar pequenos 
programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación 
determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CSC, CCEC

1º-TICB5.5.1-Realiza programas de aplicación sinxelos nunha
linguaxe determinada que solucionen problemas da vida real.
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7.2. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

Trimestres 
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN Competencias
clave

T 1 T 2 T 3

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: A sociedade da información e o computador

TIC-B1.1

1º-TICB1.1.1 - Describe as diferenzas 
entre o que se considera sociedade da 
información e sociedade do 
coñecemento.

Describe as diferenzas entre o que se 
considera sociedade da información e 
sociedade do coñecemento.

X Traballos escritos.
CD, CCL, 
CSC

TIC-B1.1

1º-TICB1.1.2 - Explica cales son os 
novos sectores económicos que 
apareceron como consecuencia da 
xeneralización das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

Explica cales son os novos sectores 
económicos que apareceron como 
consecuencia da xeneralización das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.

X Traballos escritos.
CD, CSIEE, 
CSC

Bloque 2: Arquitectura de computadores

TIC-B2.1

1º-TICB2.1.1 - Describe as 
características dos subsistemas que 
compoñen un computador, identificando
os seus principais parámetros de 
funcionamento.

Describe as características dos subsistemas 
que compoñen un computador, identificando 
os seus principais parámetros de 
funcionamento.

X Traballos escritos.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B2.1

1º-TICB2.1.2 - Realiza esquemas de 
interconexión dos bloques funcionais 
dun computador e describe a 
contribución de cada un ao 
funcionamento integral do sistema.

Realiza esquemas de interconexión dos 
bloques funcionais dun computador e 
describe a contribución de cada un ao 
funcionamento integral do sistema.

X Traballos escritos.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B2.1

1º-TICB2.1.3 - Describe dispositivos de
almacenamento masivo utilizados en 
sistemas de computadores, recoñecendo
a súa importancia na custodia da 
información.

Describe dispositivos de almacenamento 
masivo utilizados en sistemas de 
computadores.

X Traballos escritos.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B2.1 1º-TICB2.1.4 - Describe os tipos de Describe os tipos de memoria utilizados en X Traballos escritos. CD, CMCT, 
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memoria utilizados en computadores, 
analizando os parámetros que as definen
e a súa achega ao rendemento do 
conxunto.

computadores, analizando os seus parámetros
no rendemento do conxunto.

CCL

TIC-B2.2

1º-TICB2.2.1 - Elabora un diagrama da 
estrutura dun sistema operativo 
relacionando cada parte coa súa 
función.

Elabora un diagrama da estrutura dun sistema
operativo relacionando cada parte coa súa 
función.

X Traballos escritos. CD, CMCT

TIC-B2.2

1º-TICB2.2.2 - Instala sistemas 
operativos e programas de aplicación 
para a resolución de problemas en 
computadores persoais, seguindo 
instrucións de fábrica.

Sabe instalar sistemas operativos e programas
de aplicación para a resolución de problemas 
en computadores persoais.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA

Bloque 3: Software para sistemas informáticos

TIC-B3.1

1º-TICB3.1.1 - Deseña bases de datos 
sinxelas e/ou extrae información, 
realizando consultas, formularios e 
informes.

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae 
información, realizando consultas, 
formularios e informes.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CCEC

TIC-B3.1

1º-TICB3.1.2 - Elabora informes de 
texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das 
aplicacións e tendo en conta o 
destinatario.

Elabora informes de texto que integren texto 
e imaxes, aplicando as posibilidades das 
aplicacións.

X X Probas prácticas na aula.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

TIC-B3.1

1º-TICB3.1.3 - Elabora presentacións 
que integren texto, imaxes e elementos 
multimedia, adecuando a mensaxe ao 
público obxectivo ao que se destina.

Elabora presentacións que integren texto, 
imaxes e elementos multimedia.

X X Probas prácticas na aula.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

TIC-B3.1

1º-TICB3.1.4 - Resolve problemas que 
requiran a utilización de follas de 
cálculo, xerando resultados textuais, 
numéricos e gráficos.

Resolve problemas que requiran a utilización 
de follas de cálculo, xerando resultados 
textuais, numéricos e gráficos.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CCEC

TIC-B3.1
1º-TICB3.1.5 - Deseña elementos 
gráficos en 2D e 3D para comunicar 
ideas.

Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
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CCEC

TIC-B3.1

1º-TICB3.1.6 - Realiza pequenas 
películas integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando programas de edición
de ficheiros multimedia.

Realiza pequenas películas integrando son, 
vídeo e imaxes, utilizando programas de 
edición de ficheiros multimedia.

X Probas prácticas na aula.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

Bloque 4: Redes de computadores

TIC-B4.1

1º-TICB4.1.1 - Debuxa esquemas de 
configuración de pequenas redes locais, 
seleccionando as tecnoloxías en función
do espazo físico dispoñible.

Debuxa algún esquema de configuración de 
unha pequenas rede local.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B4.2
1º-TICB4.2.1 - Realiza unha análise 
comparativa entre os tipos de cables 
utilizados en redes de datos.

Realiza unha análise comparativa entre os 
tipos de cables utilizados en redes de datos.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B4.2

1º-TICB4.2.2 - Realiza unha análise 
comparativa entre tecnoloxía con fíos e 
sen eles, e indica posibles vantaxes e 
inconvenientes.

Realiza unha análise comparativa entre 
tecnoloxía con fíos e sen eles, e indica 
posibles vantaxes e inconvenientes.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B4.2

1º-TICB4.2.3 - Explica a funcionalidade
dos elementos que permiten configurar 
redes de datos, indicando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes 
principais.

Explica a funcionalidade dos elementos que 
permiten configurar redes de datos.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B4.3

1º-TICB4.3.1 - Elabora un esquema de 
como se realiza a comunicación entre os
niveis OSI de dous equipamentos 
remotos.

Elabora un esquema de como se realiza a 
comunicación entre os niveis OSI de dous 
equipamentos remotos.

X X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL

Bloque 5: Programación

TIC-B5.1

1º-TICB5.1.1 - Desenvolve algoritmos 
que permitan resolver problemas 
aritméticos sinxelos, elaborando os 
correspondentes diagramas de fluxo.

Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os
correspondentes diagramas de fluxo.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B5.2
1º-TICB5.2.1 - Escribe programas que 
inclúan bucles de programación para 

Escribe programas que inclúan bucles de 
programación para solucionar problemas que 

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 59 de 101



solucionar problemas que impliquen a 
división dun conxunto en partes máis 
pequenas.

impliquen a división dun conxunto en partes 
máis pequenas.

TIC-B5.3

1º-TICB5.3.1 - Obtén o resultado de 
seguir un pequeno programa escrito nun
código determinado, partindo de 
determinadas condicións.

Obtén o resultado de seguir un pequeno 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B5.4

1º-TICB5.4.1 - Define o que se entende 
por sintaxe dunha linguaxe de 
programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada.

Define o que se entende por sintaxe dunha 
linguaxe de programación e propón exemplos
concretos dunha linguaxe determinada.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CCL

TIC-B5.5

1º-TICB5.5.1 - Realiza programas de 
aplicación sinxelos nunha linguaxe 
determinada que solucionen problemas 
da vida real.

Realiza algçún programa de aplicación 
sinxelos nunha linguaxe determinada que 
solucionen problemas da vida real.

X Probas prácticas na aula.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CSC, CCEC
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8.   Tecnoloxía   Industrial II - 2 Bacharelato  

8.1. Introdución Tecnoloxía Industrial  II

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten
satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación
entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia
dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos
como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o
coñecemento  da  tecnoloxía  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a  necesidade  de  construír  unha  sociedade
sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.
A materia de Tecnoloxía Industrial trata de lograr estes fins abordando, ao longo dos dous cursos de bacharelato, un amplo conxunto de temas. Deste
xeito, o bloque de "Produtos tecnolóxicos" trata o deseño, a produción e a comercialización dun produto tecnolóxico para favorecer a investigación da
súa influencia na sociedade e no contorno.
Os bloques de "Materiais" e de "Materiais e procedementos de fabricación" tratan as propiedades características dos materiais, en relación coa súa
estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación, así como as técnicas para modificar e mellorar as súas propiedades e as técnicas utilizadas no
proceso de fabricación dun produto.
No bloque chamado "Principios de máquinas" afóndase nos conceptos fundamentais das máquinas e nos seus principios de funcionamento, mentres
que no bloque de "Máquinas e sistemas" se exploran os seus elementosconstitutivos. A produción de enerxía, o seu impacto ambiental e as técnicas de
redución do consumo enerxético en vivendas e locais abórdanse no bloque "Recursos enerxéticos". No bloque de "Sistemas automáticos" trátase a
automatización das máquinas, e os circuítos e sistemas tecnolóxicos asociados, así como a súa estrutura e o seu funcionamento. A electrónica dixital
estúdase no bloque "Circuítos e sistemas lóxicos", que se centra nos circuítos combinacionais, e tamén no denominado "Control e programación de
sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas aplicacións. No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse
coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con
diversos temas de actualidade.
Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se traballe en equipo, para resolver problemas tecnolóxicos que permitan
explorar 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 ou a planificar a realización de actividades de deseño e de
montaxe,  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 procura 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.
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No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, 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.
A contribución da materia de Tecnoloxía Industrial ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades
seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e
utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico,  elabore informes técnicos,  explique conceptos,  ou elabore e  expoña información.  A competencia
matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando
magnitudes e parámetros,  e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou
construíndo  obxectos  e  verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  utilizando  ferramentas  e  máquinas,  analizando
procesos e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital
desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar
datos e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.
Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso
da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e
cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe  en equipo,  interactúe con outras  persoas  e  grupos de forma democrática,  e  respecte  a
diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que
produce.
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos, ao
transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos
tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta materia ofrece un gran potencial para axudar a comprender o
contorno social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación
cidadá e co desenvolvemento persoal.

8.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso 

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de

aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na

seguinte táboa:
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Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Materiais

2º TI g, h, i, l TI-B1.1-Estrutura interna e 
propiedades dos materiais.
TI-B1.2-Procedementos de ensaio e
medida de propiedades dos 
materiais.
TI-B1.3-Técnicas de modificación 
das propiedades dos materiais.

TI-B1.1-Identificar as características dos 
materiais para unha aplicación concreta, 
tendo en conta as súas propiedades 
intrínsecas e os factores técnicos relacionados
coa súa estrutura interna, así como a 
posibilidade de empregar materiais non 
convencionais para o seu desenvolvemento, 
obtendo información por medio das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación.

CMCT, CD, 
CAA

2º-TIB1.1.1-Explica como se poden modificar as 
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna.

2º-TIB1.1.2-Selecciona o material máis axeitado 
para unha aplicación concreta, obtendo 
información por medio das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

Bloque 2: Principios de máquinas

2º TI d, e, g, i, l TI-B2.1-Máquinas: conceptos 
fundamentais, estrutura e tipos.
TI-B2.2-Deseño asistido de 
máquinas e simulación do seu 
funcionamento.

TI-B2.1-Definir e expor as condicións 
nominais dunha maquina ou unha instalación 
a partir das súas características de uso, 
presentándoas co soporte de medios 
informáticos.

CCL, CAA 2º-TIB2.1.1-Debuxa esbozos de máquinas 
empregando programas de deseño CAD, e explica 
a función de cada un no conxunto.

2º-TIB2.1.2-Define as características e a función 
dos elementos dunha máquina, interpretando 
planos de máquinas dadas.

2º TI h, i, l TI-B2.3-Máquinas térmicas: tipos, 
funcionamento e aplicacións 
principais.
TI-B2.4-Máquinas eléctricas: tipos, 
funcionamento e aplicacións 
principais.
TI-B2.5-Magnitudes que definen as
máquinas.

TI-B2.2-Describir as partes de motores 
térmicos e eléctricos, e analizar os seus 
principios de funcionamento.

CCL, CMCT 2º-TIB2.2.1-Calcula rendementos de máquinas 
tendo en conta as enerxías implicadas no seu 
funcionamento.

2º-TIB2.2.2-Describe o funcionamento e as partes 
dos motores térmicos e eléctricos.

Bloque 3: Sistemas automáticos
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2º TI b, e, h, i, l TI-B3.1-Estrutura e tipos de 
sistemas automáticos.
TI-B3.2-Elementos que compoñen 
un sistema de control. Simboloxía.

TI-B3.1-Expor en público a composición 
dunha máquina ou un sistema automático, 
identificando os elementos de mando, control
e potencia, e explicando a relación entre as 
partes que os compoñen.

CMCT, CAA 2º-TIB3.1.1-Define as características e a función 
dos elementos dun sistema automático, 
interpretando planos e esquemas destes.

2º-TIB3.1.2-Diferencia entre sistemas de control 
de lazo aberto e pechado, e propón exemplos 
razoados.

2º TI g, l, m TI-B3.3-Deseño e simulación de 
sistemas automáticos.

TI-B3.2-Representar graficamente, mediante 
programas de deseño, a composición dunha 
máquina, dun circuíto ou dun sistema 
tecnolóxico concreto.

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

2º-TIB3.2.1-Deseña mediante bloques xenéricos 
sistemas de control para aplicacións concretas, 
describe a función de cada bloque no conxunto e 
xustifica a tecnoloxía empregada.

2º TI i, l, m TI-B3.4-Representación dos sinais 
de entrada e saída de sistemas 
automáticos.

TI-B3.3-Verificar o funcionamento de 
sistemas automáticos mediante simuladores 
reais ou virtuais, interpretando esquemas e 
identificando os sinais de entrada e saída en 
cada bloque.

CMCT, CD 2º-TIB3.3.1-Verifica mediante simuladores os 
sinais de entrada e saída dun sistema automático.

2º TI e, i, l, m TI-B3.5-Simulación, montaxe e 
experimentación de circuítos 
eléctricos ou pneumáticos.

TI-B3.4-Implementar fisicamente circuítos 
eléctricos ou pneumáticos a partir de planos 
ou esquemas de aplicacións características.

CMCT, CAA 2º-TIB3.4.1-Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos dos 
sinais nos puntos significativos.

Bloque 4: Circuítos e sistemas lóxicos

2º TI d, e, g, i, l, 
m

TI-B4.1-Álxebra de Boole. Táboas 
da verdade. Portas e funcións 
lóxicas. Simplificación de funcións.
TI-B4.2-Circuítos lóxicos 
combinacionais. Circuítos 
combinacionais integrados.
TI-B4.3-Deseño, montaxe e 
simulación de circuítos lóxicos 
combinacionais. Aplicacións.

TI-B4.1-Deseñar mediante portas lóxicas 
sinxelos automatismos de control, aplicando 
procedementos de simplificación de circuítos 
lóxicos.

CMCT, CD 2º-TIB4.1.1-Realiza táboas de verdade de sistemas 
combinacionais, identificando as condicións de 
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

2º-TIB4.1.2-Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con portas lóxicas a partir de 
especificacións concretas, aplicando técnicas de 
simplificación de funcións, e propón o posible 
esquema do circuíto.
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TI-B4.4-Representación e 
interpretación de sinais. 2º-TIB4.1.3-Deseña circuítos lóxicos 

combinacionais con bloques integrados, partindo 
de especificacións concretas, e propón o posible 
esquema do circuíto.

2º-TIB4.1.4-Visualiza sinais en circuítos dixitais 
mediante equipamentos reais ou simulados, e 
verifica a súa forma.

Bloque 5: Control e programación de sistemas automáticos

2º TI e, i, l TI-B5.1-Circuítos lóxicos 
secuenciais electrónicos.
TI-B5.2-Biestables: tipos e 
aplicacións.
TI-B5.3-Representación dos sinais 
de saída dos circuítos lóxicos.

TI-B5.1-Analizar o funcionamento de 
sistemas lóxicos secuenciais dixitais, e 
describir as características e as aplicacións 
dos bloques constitutivos.

CMCT 2º-TIB5.1.1-Explica o funcionamento dos 
biestables, indicando os tipos e as súas táboas de 
verdade asociadas.

2º-TIB5.1.2-Debuxa o cronograma dun contador e 
explica os cambios que se producen nos sinais.

2º TI e, h, i, l, m TI-B5.4-Elementos básicos de 
circuítos secuenciais eléctricos.
TI-B5.3-Representación dos sinais 
de saída dos circuítos lóxicos.

TI-B5.2-Analizar e realizar cronogramas de 
circuítos secuenciais, identificando a relación
dos elementos entre si e visualizándoos 
graficamente mediante o equipamento máis 
axeitado ou programas de simulación.

CMCT 2º-TIB5.2.1-Obtén sinais de circuítos secuenciais 
típicos empregando software de simulación.

2º-TIB5.2.2-Debuxa cronogramas de circuítos 
secuenciais partindo dos esquemas destes e das 
características dos elementos que o compoñen.

2º TI d, e, f, i TI-B5.5-Deseño e simulación de 
circuítos lóxicos secuenciais.

TI-B5.3-Deseñar circuítos secuenciais 
sinxelos analizando as características dos 
elementos que os conforman e a súa resposta 
no tempo.

CMCT, CAA,
CSIEE

2º-TIB5.3.1-Deseña circuítos lóxicos secuenciais 
sinxelos con biestables a partir de especificacións 
concretas e elaborando o esquema do circuíto.

2º TI h, i, l TI-B5.6-Microprocesador: 
aplicacións.

TI-B5.4-Relacionar os tipos de 
microprocesadores empregados en 

CCL, CMCT, 
CD

2º-TIB5.4.1-Identifica os principais elementos que 
compoñen un microprocesador tipo e compárao 
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computadores de uso doméstico, procurando 
a información en internet, e describir as súas 
principais prestacións.

con algún microprocesador comercial.

8.2.  Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio
de

avaliación
Estándares

Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN Competencias
claveInstrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación

Bloque 1: Materiais

TI-B1.1

2º-TIB1.1.1 - Explica como se 
poden modificar as propiedades dos 
materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna.

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

X Probas escritas CCL, CMCT

TI-B1.1

2º-TIB1.1.2 - Selecciona o material 
máis axeitado para unha aplicación 
concreta, obtendo información por 
medio das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

Selecciona o material máis axeitado para unha 
aplicación concreta, obtendo información por 
medio das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

X Exercios prácticos na aula taller
CMCT, CD, 
CAA

Bloque 2: Principios de máquinas

TI-B2.1

2º-TIB2.1.1 - Debuxa esbozos de 
máquinas empregando programas de
deseño CAD, e explica a función de 
cada un no conxunto.

Debuxa esbozos de máquinas empregando 
programas de deseño CAD, e explica a función 
de cada un no conxunto.

X Exercios prácticos na aula taller
CCL, CMCT, 
CD

TI-B2.1

2º-TIB2.1.2 - Define as 
características e a función dos 
elementos dunha máquina, 
interpretando planos de máquinas 
dadas.

Define as características e a función dos 
elementos dunha máquina, interpretando planos 
de máquinas dadas.

X Probas escritas CCL, CAA

TI-B2.2
2º-TIB2.2.1 - Calcula rendementos 
de máquinas tendo en conta as 

Calcula rendementos de máquinas tendo en 
conta as enerxías implicadas no seu 

X Probas escritas CMCT
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enerxías implicadas no seu 
funcionamento.

funcionamento.

TI-B2.2
2º-TIB2.2.2 - Describe o 
funcionamento e as partes dos 
motores térmicos e eléctricos.

Describe o funcionamento e as partes dos 
motores térmicos e eléctricos.

X Probas escritas CCL, CMCT

Bloque 3: Sistemas automáticos

TI-B3.1

2º-TIB3.1.1 - Define as 
características e a función dos 
elementos dun sistema automático, 
interpretando planos e esquemas 
destes.

Define as características e a función dos 
elementos dun sistema automático, interpretando
planos e esquemas destes.

X Probas escritas
CCL, CMCT, 
CAA

TI-B3.1

2º-TIB3.1.2 - Diferencia entre 
sistemas de control de lazo aberto e 
pechado, e propón exemplos 
razoados.

Diferencia entre sistemas de control de lazo 
aberto e pechado, e propón exemplos razoados.

X Probas escritas CMCT, CAA

TI-B3.2

2º-TIB3.2.1 - Deseña mediante 
bloques xenéricos sistemas de 
control para aplicacións concretas, 
describe a función de cada bloque 
no conxunto e xustifica a tecnoloxía 
empregada.

Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de 
control para aplicacións concretas, describe a 
función de cada bloque no conxunto e xustifica a
tecnoloxía empregada.

X Exercios prácticos na aula taller
CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

TI-B3.3
2º-TIB3.3.1 - Verifica mediante 
simuladores os sinais de entrada e 
saída dun sistema automático.

Verifica mediante simuladores os sinais de 
entrada e saída dun sistema automático.

X Exercios prácticos na aula taller CMCT, CD

TI-B3.4

2º-TIB3.4.1 - Monta fisicamente 
circuítos simples, interpretando 
esquemas e realizando gráficos dos 
sinais nos puntos significativos.

Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos 
dos sinais nos puntos significativos.

X Montaxe de circuitos na aula taller CMCT, CAA

Bloque 4: Circuítos e sistemas lóxicos

TI-B4.1

2º-TIB4.1.1 - Realiza táboas de 
verdade de sistemas 
combinacionais, identificando as 
condicións de entrada e a súa 
relación coas saídas solicitadas.

Realiza táboas de verdade de sistemas 
combinacionais, identificando as condicións de 
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

X Probas escritas CMCT
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TI-B4.1

2º-TIB4.1.2 - Deseña circuítos 
lóxicos combinacionais con portas 
lóxicas a partir de especificacións 
concretas, aplicando técnicas de 
simplificación de funcións, e propón
o posible esquema do circuíto.

Deseña circuítos lóxicos combinacionais con 
portas lóxicas a partir de especificacións 
concretas, aplicando técnicas de simplificación 
de funcións, e propón o posible esquema do 
circuíto.

X Probas escritas
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

TI-B4.1

2º-TIB4.1.3 - Deseña circuítos 
lóxicos combinacionais con bloques 
integrados, partindo de 
especificacións concretas, e propón 
o posible esquema do circuíto.

Deseña circuítos lóxicos combinacionais con 
bloques integrados, partindo de especificacións 
concretas, e propón o posible esquema do 
circuíto.

X Probas escritas
CMCT, CD, 
CAA, CSIEE

TI-B4.1

2º-TIB4.1.4 - Visualiza sinais en 
circuítos dixitais mediante 
equipamentos reais ou simulados, e 
verifica a súa forma.

Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante 
equipamentos reais ou simulados, e verifica a 
súa forma.

X
Probas escritas

CMCT, CD

Bloque 5: Control e programación de sistemas automáticos

TI-B5.1

2º-TIB5.1.1 - Explica o 
funcionamento dos biestables, 
indicando os tipos e as súas táboas 
de verdade asociadas.

Explica o funcionamento dos biestables, 
indicando os tipos e as súas táboas de verdade 
asociadas.

X Probas escritas CCL, CMCT

TI-B5.1
2º-TIB5.1.2 - Debuxa o cronograma
dun contador e explica os cambios 
que se producen nos sinais.

Debuxa o cronograma dun contador e explica os 
cambios que se producen nos sinais.

X Probas escritas CMCT

TI-B5.2
2º-TIB5.2.1 - Obtén sinais de 
circuítos secuenciais típicos 
empregando software de simulación.

Obtén sinais de circuítos secuenciais típicos 
empregando software de simulación.

X Probas escritas CMCT, CD

TI-B5.2

2º-TIB5.2.2 - Debuxa cronogramas 
de circuítos secuenciais partindo dos
esquemas destes e das 
características dos elementos que o 
compoñen.

Debuxa cronogramas de circuítos secuenciais 
partindo dos esquemas destes e das 
características dos elementos que o compoñen.

X Probas escritas CMCT

TI-B5.3
2º-TIB5.3.1 - Deseña circuítos 
lóxicos secuenciais sinxelos con 
biestables a partir de especificacións

Deseña circuítos lóxicos secuenciais sinxelos 
con biestables a partir de especificacións 
concretas e elaborando o esquema do circuíto.

X Probas escritas
CMCT, CAA, 
CSIEE
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concretas e elaborando o esquema 
do circuíto.

TI-B5.4

2º-TIB5.4.1 - Identifica os 
principais elementos que compoñen 
un microprocesador tipo e compárao
con algún microprocesador 
comercial.

Identifica os principais elementos que compoñen
un microprocesador tipo e compárao con algún 
microprocesador comercial.

X Probas escritas
CCL, CMCT, 
CD
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9.   Tecnoloxías da Información e   d  a Comunicación    II - 2º Bacharelato  

9.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso
A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de

aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na

seguinte táboa:

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Programación

2º TIC d, g, i, l TIC-B1.1-Estruturas de almacenamento de 
datos. Tipos de datos. Variables, vectores e 
matrices. Listas, pilas e colas. Estruturas.

TIC-B1.1-Describir as estruturas 
de almacenamento e analizar as 
características de cada unha.

CD, CMCT, 
CCL

2º-TICB1.1.1-Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes aplicacións tendo en 
conta as súas características.

2º TIC b, d, g, i, l TIC-B1.2-Diagramas de fluxo: elementos e 
símbolos, e o seu significado.
TIC-B1.3-Deseño de algoritmos con 
diagramas de fluxo utilizando ferramentas 
informáticas.

TIC-B1.2-Coñecer e comprender a
sintaxe e a semántica das 
construcións dunha linguaxe de 
programación.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

2º-TICB1.2.1-Elabora diagramas de fluxo de 
mediana complexidade usando elementos gráficos e 
relacionándoos entre si para dar resposta a 
problemas concretos.

2º TIC b, d, g, i, l TIC-B1.4-Transformación de diagramas de 
fluxo en pseudocódigo ou en código fonte.
TIC-B1.5-Programación modular: módulos, 
procedementos e funcións.

TIC-B1.3-Realizar programas de 
aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e 
aplicalos á solución de problemas 
reais.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

2º-TICB1.3.1-Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma 
correspondente e escribindo o código 
correspondente.

2º-TICB1.3.2-Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como partes 
separadas.
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2º TIC b, d, g, i, l TIC-B1.6-Deseño e realización de probas: 
tipos de probas e casos de proba. 
Depuración.
TIC-B1.7-Optimización e documentación. 
Análise de código e refactorización. 
Repositorios de código e control de versións.

TIC-B1.4-Depurar programas 
informáticos, optimizándoos para a
súa aplicación.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

2º-TICB1.4.1-Obtén o resultado de seguir un 
programa escrito nun código determinado, partindo 
de determinadas condicións.

2º-TICB1.4.2-Optimiza o código dun programa dado
aplicando procedementos de depuración.

2º TIC a, b, d, g, i, 
l

TIC-B1.8-Seguridade lóxica. Tipos de 
ameaza e técnicas de vixilancia dos sistemas:
protección contra virus e respaldo de 
información.
TIC-B1.9-Seguridade física: protección 
física das redes.
TIC-B1.10-Tipos de código malicioso e 
usos: virus, troianos, portas traseiras e 
publicitario.

TIC-B1.5-Analizar a importancia 
da protección da información na 
sociedade do coñecemento, 
valorando as repercusións de tipo 
económico, social ou persoal.

CD, CMCT, 
CCL, CSC

2º-TICB1.5.1-Selecciona elementos de protección de
software para internet relacionándoos cos posibles 
ataques.

2º-TICB1.5.2-Elabora un esquema de bloques cos 
elementos de protección física fronte a ataques 
externos para unha pequena rede, considerando os 
elementos de hardware de protección

2º-TICB1.5.3-Clasifica o código malicioso pola súa 
capacidade de propagación e describe as 
características de cada un, indicando sobre que 
elementos actúan.

Bloque 2: Publicación e difusión de contidos

2º TIC a, b, d, e, f, 
g, i, l, m, p

TIC-B2.1-Linguaxes de marcaxe para a 
creación de documentos web.
TIC-B2.2-Accesibilidade e usabilidade en 
internet.

TIC-B2.1-Utilizar e describir as 
características das ferramentas 
relacionadas coa web social, 
identificando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo 
colaborativo.

CD, CMCT, 
CCL, CCA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

2º-TICB2.1.1-Deseña páxinas web e blogs con 
ferramentas específicas analizando as características 
fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade e a
súa usabilidade, tendo en conta a función á que está 
destinada.

2º TIC a, b, d, e, f, 
g, i, l, m, p

TIC-B2.3-Ferramentas de xestión de 
contidos da web 2.0.

TIC-B2.2-Elaborar e publicar 
contidos na web que integren 
información textual, gráfica e 
multimedia, tendo en conta a quen 
van dirixidos e os obxectivos.

CD, CMCT, 
CCL, CCA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

2º-TICB2.2.1-Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0.
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2º TIC a, b, d, g, i, 
l, m

TIC-B2.4-Características da web 2.0. TIC-B2.3-Analizar e utilizar as 
posibilidades que nos ofrecen as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0 e 
sucesivos desenvolvementos, 
aplicándoas ao desenvolvemento 
de traballos colaborativos.

CD, CMCT, 
CCL, CSC, 
CCEC

2º-TICB2.3.1-Explica as características relevantes 
da web 2.0 e os principios en que esta se basea.

Bloque 3: Seguridade

2º TIC a, b, d, g, i, 
l

TIC-B3.1-Medidas físicas e lóxicas de 
seguridade en redes: devasas, copias de 
seguridade, sistemas de control de acceso, 
monitorización de sistemas e análise de logs.

TIC-B3.1-Adoptar as condutas de 
seguridade activa e pasiva que 
posibiliten a protección dos datos e
do propio individuo nas súas 
interaccións en internet e na 
xestión de recursos e aplicacións 
locais.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

2º-TICB3.1.1-Elabora un esquema de bloques cos 
elementos de protección física fronte a ataques 
externos para unha pequena rede, considerando tanto
os elementos de hardware de protección como as 
ferramentas de software que permiten protexer a 
información.

2º TIC b, d, g, i, l TIC-B3.2-Uso básico dun contorno de 
desenvolvemento: edición de programas e 
xeración de executables.

TIC-B3.2-Utilizar contornos de 
programación para deseñar 
programas que resolvan problemas
concretos.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

2º-TICB3.2.1-Elabora programas de mediana 
complexidade utilizando contornos de 
programación.

 

9.2. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a materia

Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN
Competencias

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación 

Bloque 1: Programación

TIC-B1.1

2º-TICB1.1.1 - Explica as estruturas de 
almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas 
características.

Coñece as estruturas de almacenamento para 
diferentes aplicacións tendo en conta as súas 
características.

X
Probas escritas.
Traballos prácticos.

CD,CMCT, 
CCL
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TIC-B1.2

2º-TICB1.2.1 - Elabora diagramas de 
fluxo de mediana complexidade usando 
elementos gráficos e relacionándoos 
entre si para dar resposta a problemas 
concretos.

Elabora diagramas de fluxo de pouca 
complexidade usando elementos gráficos 

X
Probas escritas.
Traballos prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B1.3

2º-TICB1.3.1 - Elabora programas de 
mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e escribindo 
o código correspondente.

Elabora programas de pouca complexidade 
definindo o fluxograma correspondente e 
escribindo o código correspondente.

X
Probas escritas.
Traballos prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B1.3

2º-TICB1.3.2 - Descompón problemas 
de certa complexidade en problemas 
máis pequenos susceptibles de seren 
programados como partes separadas.

Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren 
programados como partes separadas.

X
Probas escritas.
Traballos prácticos  no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B1.4

2º-TICB1.4.1 - Obtén o resultado de 
seguir un programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas 
condicións.

Obtén o resultado de seguir un programa escrito 
nun código determinado, partindo de determinadas 
condicións.

X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B1.4
2º-TICB1.4.2 - Optimiza o código dun 
programa dado aplicando procedementos
de depuración.

Optimiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración.

X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE

TIC-B1.5
2º-TICB1.5.1 - Selecciona elementos de 
protección de software para internet 
relacionándoos cos posibles ataques.

Selecciona algún elemento de protección de 
software para internet relacionándoos cos posibles 
ataques.

X Exercicios prácticos no ordenador.
CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CSC

TIC-B1.5

2º-TICB1.5.2 - Elabora un esquema de 
bloques cos elementos de protección 
física fronte a ataques externos para 
unha pequena rede, considerando os 
elementos de hardware de protección

Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para 
unha pequena rede.

X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE, 
CSC

TIC-B1.5

2º-TICB1.5.3 - Clasifica o código 
malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características 
de cada un, indicando sobre que 
elementos actúan.

Clasifica o código malicioso pola súa capacidade 
de propagación.

X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CCL, CSC
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TIC-B2.1

2º-TICB2.1.1 - Deseña páxinas web e 
blogs con ferramentas específicas 
analizando as características 
fundamentais relacionadas coa súa 
accesibilidade e a súa usabilidade, tendo 
en conta a función á que está destinada.

Deseña aguha  páxinas web e algún blog con 
ferramentas específicas. 

X X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CCL, CCA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

TIC-B2.2

2º-TICB2.2.1 - Elabora traballos 
utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas 
na web 2.0.

X X X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CCL, CCA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

TIC-B2.3
2º-TICB2.3.1 - Explica as características
relevantes da web 2.0 e os principios en 
que esta se basea.

Explica as características relevantes da web 2.0 e 
os principios en que esta se basea.

X Probas escritas.
CD, CMCT, 
CCL, CSC, 
CCEC

Bloque 3: Seguridade

TIC-B3.1

2º-TICB3.1.1 - Elabora un esquema de 
bloques cos elementos de protección 
física fronte a ataques externos para 
unha pequena rede, considerando tanto 
os elementos de hardware de protección 
como as ferramentas de software que 
permiten protexer a información.

 Elabora un esquema de bloques cos elementos de 
protección física fronte a ataques externos para 
unha pequena rede.

X X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, 
CCEC

TIC-B3.2
2º-TICB3.2.1 - Elabora programas de 
mediana complexidade utilizando 
contornos de programación.

Elabora programas de pouca complexidade 
utilizando contornos de programación.

X X
Probas escritas.
Exercicios prácticos no ordenador.

CD, CMCT, 
CAA, CSIEE
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10. Electrotecnia - 2º Bacharelato

10.0. Introdución

Os fenómenos electromagnéticos e os seus efectos atópanse entre os campos do coñecemento actual que producen máis aplicacións tecnolóxicas 
innovadoras. Na electrotecnia estúdanse as aplicacións técnicas da electricidade, entre as que se inclúen os circuítos eléctricos e electrónicos, e as 
máquinas eléctricas e as instalacións e sistemas eléctricos. Estas aplicacións modifican substancialmente os procesos de produción e impulsan a 
economía porque aceleran a investigación científica e o desenvolvemento tecnolóxico, e optimizan a xestión do coñecemento. A comprensión dos 
fundamentos de tales fenómenos e o coñecemento dos sistemas nos que se aplican é, polo tanto, un aspecto clave da formación tecnolóxica.

A materia de electrotecnia, neste sentido, apoiase nos coñecementos adquiridos en etapas educativas anteriores e nas materias de física, de tecnoloxía 
industrial e de matemáticas do bacharelato para aportar ao currículo un valor formativo adicional, resultante da relación entre o coñecemento científico 
e a aplicación tecnolóxica, de especial importancia cara a estudos posteriores.

Na ensinanza da electrotecnia trátase de desenvolver de maneira equilibrada os tres eixes transversais que a configuran. Por unha parte formalízase a 
teoría de circuítos eléctricos para aplicala a dispositivos e instalacións eléctricos. En segundo lugar, preséntanse as solucións técnicas que permiten a 
utilización da electricidade nunha ampla variedade de aplicacións e, en terceiro lugar, realízanse ou simúlanse montaxes nas que se miden parámetros 
eléctricos. A electrotecnia, neste sentido, aporta actividades que combinan a análise, a simulación e a aplicación, contribuíndo a desenvolver 
competencias establecidas no currículo, especialmente a competencia matemática e a competencia en ciencia e tecnoloxía.  

O currículo preséntase organizado en catro bloques dos que o primeiro, “Circuítos eléctricos”, se dedica á análise dos circuítos eléctricos de corrente 
continua e alterna, e á descrición do seu funcionamento. Tamén se inclúe neste bloque a realización de medidas eléctricas, que debe combinarse coa 
análise, co deseño e coa montaxe de circuítos, e coa elaboración e a interpretación de esquemas eléctricos normalizados. En varios destes aspectos será 
útil o emprego de programas informáticos específicos e de simulación para complementar a experiencia que proporciona o traballo con circuítos reais. 

O segundo bloque trata as “Máquinas eléctricas”, especialmente os transformadores e os motores, que debería centrarse na facilidade de conversión da 
enerxía eléctrica noutras formas de enerxía e na análise do rendemento destes procesos.
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No terceiro bloque, “Electrónica”, utilízase a teoría de circuítos para analizar circuítos básicos con semicondutores e estudar a rectificación, a 
estabilización, a amplificación e a conmutación, coñecemento que debe aplicarse á análise de circuítos electrónicos característicos e de equipamentos 
electrónicos de uso común. Trátase de identificar compoñentes e bloques funcionais para describir a función dos compoñentes e o funcionamento dos 
equipamentos. A utilización dun contorno de simulación e a realización de montaxes reais poden combinarse para facilitar a comprensión do 
funcionamento dos semicondutores e das súas aplicacións, ademais de proporcionar unha base adecuada para valorar a importancia da electrónica nos 
avances tecnolóxicos.

O bloque catro, “Instalacións eléctricas”, trata os aspectos relacionados coas normas e a súa relevancia para facilitar a aplicación universal da 
tecnoloxía eléctrica. O alumnado debe percibir que as instalacións domésticas representan unha parte substancial do consumo total de enerxía e que a 
aplicación correcta das normas e das boas prácticas en materia de consumo, producen contornos de traballo máis seguros e confortables e, sobre todo, 
sostibles.

Esta materia favorece a reflexión sobre as implicacións tecnolóxicas e sociais do coñecemento científico e tecnolóxico. Analizando a forma na que o 
progreso técnico nos campos da electricidade e da electrónica inflúe na sociedade actual e se reflicte en normas respectuosas co ambiente e coa 
seguridade pode amosarse que é posible potenciar o benestar social ao tempo que se reduce o impacto ambiental da aplicación da tecnoloxía. Neste 
senso, a materia de electrotecnia pode contribuír notablemente á toma de conciencia dos futuros cidadáns e cidadás diante dos retos tecnolóxicos, outro
aspecto clave da formación do alumnado, que sen dúbida repercutirá no benestar da sociedade do século XXI.

No desenvolvemento desta materia deberase ter en conta o principio de igualdade por razón de xénero fomentando o libre acceso das mulleres ás 
profesións técnicas sen condicionamentos provocados pola influencia dos prexuízos e estereotipos sexistas.

10.1. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave e concreción dos obxectivos para o curso

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de

 aprendizaxe avaliables, e a relación cos restantes elementos do currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación) tal e como se recolle na

 seguinte táboa:
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Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1: Circuitos eléctricos

2º ELE d,i,l.m ▪B1.1 Magnitudes e unidades eléctricas.

▪B1.2 Campo eléctrico, diferenza de poten-
cial, carga eléctrica e capacidade. Permiti-
vidade dieléctrica. Condensadores.

▪B1.3 Forza electromotriz, intensidade de co-
rrente e resistencia eléctrica. Resistivida-
de. Lei de Ohm.

▪B1.4 Campo magnético: leis de Faraday-
Lenz e Ampère. Permeabilidade magnéti-
ca. Solenoides e bobinas. Autoindución.

▪B1.5 Relación entre tensión e corrente nos 
compoñentes pasivos.

 B1.1 Aplicar os principios da 
electricidade para describir 
matematicamente o funcionamento 
dos compoñentes pasivos e calcular 
os seus parámetros eléctricos.

▪CMCCT

▪CAA
▪ELB1.1.1 Calcula os parámetros eléctricos dos 
compoñentes pasivos a partir das súas característi-
cas físicas.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.1.2 Reduce as asociacións de compoñentes 
eléctricos do mesmo tipo aos compoñentes equiva-
lentes.

2º ELE d,i,e,l,m ▪B1.3 Forza electromotriz, intensidade de co-
rrente e resistencia eléctrica. Resistividade. 
Lei de Ohm.

▪B1.6 Traballo, enerxía e potencia eléctricas. 
Lei de Joule.

▪B1.7 Carga e descarga de condensadores.

▪B1.2 Explicar cualitativamente os 
fenómenos derivados dunha altera-
ción nun elemento dun circuíto eléc-
trico sinxelo e estimar as variacións 
que se espera que tomen os valores 
das magnitudes eléctricas.

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB1.2.1 Relaciona as alteracións en elementos 
dun circuíto eléctrico sinxelo coas variacións que 
se espera que tomen os valores de tensión e corren-
te neles.

2º ELE d,i,l.m ▪B1.8 Circuítos eléctricos de corrente conti-
nua. Conexión de compoñentes activos e pa-
sivos: xeradores e receptores.  Leis de Kir-
chhoff.

▪B1.9 Simboloxía normalizada.

▪B1.10 Consumo de enerxía e disipación de 
potencia nos compoñentes pasivos en co-
rrente continua. Potencia subministrada e 
rendemento dun xerador real.

▪B1.3 Calcular os valores das mag-
nitudes eléctricas en circuítos de co-
rrente continua.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.3.1 Calcula os valores das correntes e das 
tensións nun circuíto eléctrico de corrente continua
aplicando as leis de Kirchhoff, se fose necesario.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.3.2 Representa e interpreta esquemas de 
circuítos eléctricos básicos de corrente continua.
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2º ELE ▪B1.11 Circuítos eléctricos de corrente alter-
na monofásica. Características e parámetros 
da corrente alterna.

▪B1.5 Relación entre tensión e corrente nos 
compoñentes pasivos.

▪B1.12 Efectos da resistencia, da autoindu-
ción e da capacidade na corrente alterna.

▪B1.13 Impedancia dos compoñentes pasi-
vos. Variación da impedancia coa frecuen-
cia: resonancia.

▪B1.14 Representación gráfica das magnitu-
des da corrente alterna: fasores.

▪B1.15 Enerxía e potencia en corrente alter-
na. Potencias aparente, activa e reactiva. 
Factor de potencia.

▪B1.9 Simboloxía normalizada.

▪B1.4 Analizar o comportamento de 
circuítos de corrente alterna, en con-
tornos reais ou simulados, calcular 
os valores das magnitudes eléctricas 
e representalas vectorialmente.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.4.1 Calcula a impedancia de circuítos mix-
tos simples, compostos por cargas resistivas e reac-
tivas.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.4.2 Calcula os valores das correntes e das 
tensións en circuítos de corrente alterna alimenta-
dos por un xerador senoidal monofásico.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB1.4.3 Representa vectorialmente as magnitu-
des eléctricas nos compoñentes dun circuíto de co-
rrente alterna.

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB1.4.4 Calcula as potencias disipada, reactiva 
e aparente, e o factor de potencia nos compoñentes 
pasivos dun circuíto de corrente alterna.

2º ELE ▪B1.16 Instrumentos de medida. Voltímetro, 
amperímetro, óhmetro e polímetro. Oscilos-
copio.

▪B1.17 Técnicas de medida. Influencia dos 
instrumentos nos resultados das medidas.

▪B1.18 Normas de seguridade na realización 

▪B1.5 Realizar medidas de magnitu-
des características en circuítos eléc-
tricos de corrente continua e alterna 
aplicando o procedemento adecuado.

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB1.5.1 Selecciona os aparatos de medida ade-
cuados, conéctaos correctamente e elixe a escala 
óptima, mide as magnitudes básicas de circuítos 
eléctricos de corrente continua e alterna e verifica o
estado dos compoñentes activos e pasivos.

▪CMCCT

▪CAA

▪CSC

▪CSIEE

▪ELB1.5.2 Realiza medidas eléctricas de forma se-
gura tanto para a persoa que a realiza como para os
circuítos ou as instalacións eléctricas.

Bloque 2: Máquinas eléctricas

2º ELE b,d e, i,  l,m ▪B2.1 Campos e forzas magnéticas creados 
por correntes eléctricas. Indución electromag-
nética. Forza sobre unha corrente nun campo 
magnético.

▪B2.2 Funcionamento das máquinas eléctri-

 B2.1 Explicar o funcionamento das 
máquinas eléctricas básicas en 
relación cos fenómenos eléctricos e 
magnéticos.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB2.1.1 Explica o funcionamento de dispositi-
vos destinados a producir enerxía motriz e sinala as
relacións e interaccións entre os fenómenos que te-
ñen lugar.

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 78 de 101



cas. Campo xiratorio.

2º ELE d,e, i, l,m ▪B2.3 Máquinas de corrente continua:  tipos 
de conexión. Aplicacións.

▪B2.4 Máquinas de corrente alterna. Tipos. 
Aplicacións.

▪B2.5 Transformadores: relación de tensións. 
Aplicacións.

B2.6 Potencia, par motor e rende 

▪B2.2 Interpretar as especificacións 
técnicas de máquinas eléctricas e de-
terminar as magnitudes principais do
seu comportamento en condicións 
nominais.

▪CMCCT ▪ELB2.2.1 Identifica os parámetros principais das 
máquinas eléctricas.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB2.2.2 Analiza esquemas de circuítos de má-
quinas eléctricas e explica o seu funcionamento.

▪CMCCT ▪ELB2.2.3 Realiza medidas de parámetros de fun-
cionamento de máquinas eléctricas.

Bloque 3: Electrónica

2º ELE d, e, i, i,,g, 
l,m

▪B3.1 Semicondutores. Funcionamento de 
díodos e transistores.

▪B3.2 Circuítos básicos con díodos e transis-
tores. Rectificación e estabilización. Am-
plificación e conmutación. Polarización e 
punto de traballo. Corte e saturación. Po-
tencia disipada nun compoñente semicon-
dutor.

▪B3.3 Tratamento de sinais. Amplificadores 
operacionais.

▪B3.4 Sensores e transdutores. Micrófonos e 
altofalantes.

▪B3.5 Funcionamento, tipos e diagrama de 
bloques de fontes de alimentación e dou-
tros circuítos electrónicos característicos 
de complexidade similar.

▪B3.6 Funcionamento e diagrama de bloques 
de equipamentos electrónicos de uso co-
mún.

▪B3.1 Explicar o funcionamento de 
circuítos electrónicos característicos 
con transistores e díodos e calcular 
os parámetros dos compoñentes elec-
trónicos dos que constan.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB3.1.1 Identifica a función de elementos dis-
cretos ou de bloques funcionais en esquemas de 
circuítos electrónicos sinxelos.

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB3.1.2 Realiza os cálculos necesarios para de-
terminar as magnitudes eléctricas nun circuíto elec-
trónico.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪ELB3.1.3 Representa e interpreta esquemas de 
circuítos electrónicos característicos.

▪CMCCT

▪CD

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB3.1.4 Realiza montaxes reais ou simuladas de
circuítos electrónicos a partir dun esquema.
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▪B3.7 Medida de magnitudes eléctricas en 
circuítos electrónicos.

Bloque 4: Instalacións eléctricas

2º ELE

a,b.d.e.g.

▪B4.1 Instalacións eléctricas: tipos

▪B4.2 Instalacións interiores en vivendas. Ca-
dro de mando e protección. Circuítos de 
distribución interna.

▪B4.3 Simboloxía, normas e seguridade.

▪B4.1 Analizar instalacións de vi-
vendas, reais ou simuladas, interpre-
tando esquemas eléctricos, realizar 
montaxes de pequenas instalacións e 
identificar os riscos para a segurida-
de para as persoas.

▪CCL

▪CMCCT

▪CD

▪CAA

▪CSIEE

▪ELB4.1.1 Interpreta esquemas de instalacións 
eléctricas de vivendas e realiza a súa montaxe en 
contornos de traballo reais ou simulados.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪CSC

▪ELB4.1.2 Identifica os riscos para a seguridade 
para as persoas derivados do uso incorrecto de ins-
talacións eléctricas ou dos defectos no seu deseño 
ou na súa montaxe

10.2.  Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe
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Criterio
de

avaliación
Estándares

Grao mínimo para superar a materia
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN Competencias
clave Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación

Bloque 1: circuitos eléctricos

ELB1.1.
▪ELB1.1.1 Calcula os parámetros 
eléctricos dos compoñentes pasivos 
a partir das súas características físi-
cas.

 Calcula os parámetros eléctricos dos compoñen-
tes pasivos a partir das súas características físi-
cas.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.1.

▪ELB1.1.2 Reduce as asociacións 
de compoñentes eléctricos do mes-
mo tipo aos compoñentes equivalen-
tes.

 Reduce as asociacións de compoñentes eléctri-
cos do mesmo tipo aos compoñentes equivalen-
tes.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.2

▪ELB1.2.1 Relaciona as alteracións 
en elementos dun circuíto eléctrico 
sinxelo coas variacións que se espe-
ra que tomen os valores de tensión e
corrente neles

 Relaciona as alteracións en elementos dun cir-
cuíto eléctrico sinxelo coas variacións que se es-
pera que tomen os valores de tensión e corrente 
neles.

X Probas escritas

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

ELB1.3

▪ELB1.3.1 Calcula os valores das 
correntes e das tensións nun circuíto
eléctrico de corrente continua apli-
cando as leis de Kirchhoff, se fose 
necesario.

Calcula os valores das correntes e das tensións 
nun circuíto eléctrico de corrente continua apli-
cando as leis de Kirchhoff.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.3
▪ELB1.3.2 Representa e interpreta 
esquemas de circuítos eléctricos bá-
sicos de corrente continua.

Representa e interpreta esquemas de circuítos 
eléctricos básicos de corrente continua.

X Probas escritas

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

ELB1.4.
▪ELB1.4.1 Calcula a impedancia de
circuítos mixtos simples, compostos
por cargas resistivas e reactivas.

Calcula a impedancia de circuítos mixtos sim-
ples, compostos por cargas resistivas e reactivas.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA
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ELB1.4.

▪ELB1.4.2 Calcula os valores das 
correntes e das tensións en circuítos 
de corrente alterna alimentados por 
un xerador senoidal monofásico.

Calcula os valores das correntes e das tensións 
en circuítos de corrente alterna alimentados por 
un xerador senoidal monofásico.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.4.

▪ELB1.4.3 Representa vectorial-
mente as magnitudes eléctricas nos 
compoñentes dun circuíto de corren-
te alterna.

 Representa vectorialmente as magnitudes eléc-
tricas nos compoñentes dun circuíto de corrente 
alterna.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB1.4.

▪ELB1.4.4 Calcula as potencias di-
sipada, reactiva e aparente, e o fac-
tor de potencia nos compoñentes pa-
sivos dun circuíto de corrente alter-
na.

 Calcula as potencias disipada, reactiva e aparen-
te, e o factor de potencia nos compoñentes pasi-
vos dun circuíto de corrente alterna.

X Probas escritas

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

ELB1.5.

▪ELB1.5.1 Selecciona os aparatos 
de medida adecuados, conéctaos co-
rrectamente e elixe a escala óptima, 
mide as magnitudes básicas de cir-
cuítos eléctricos de corrente conti-
nua e alterna e verifica o estado dos 
compoñentes activos e pasivos.

 Selecciona os aparatos de medida adecuados, 
conéctaos correctamente e elixe a escala óptima,
mide as magnitudes básicas de circuítos eléctri-
cos de corrente continua e alterna.

X X X Exercios prácticos na aula taller

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

ELB1.5.

▪ELB1.5.2 Realiza medidas eléctri-
cas de forma segura tanto para a 
persoa que a realiza como para os 
circuítos ou as instalacións eléctri-
cas.

Realiza medidas eléctricas de forma segura tanto
para a persoa que a realiza como para os circuí-
tos ou as instalacións eléctricas.

X X X Exercios prácticos na aula taller

▪CMCCT

▪CAA

▪CSC

▪CSIEE

Bloque 2: Máquinas eléctricas

ELB2.1

▪ELB2.1.1 Explica o funcionamen-
to de dispositivos destinados a pro-
ducir enerxía motriz e sinala as rela-
cións e interaccións entre os fenó-
menos que teñen lugar.

Explica o funcionamento de dispositivos desti-
nados a producir enerxía motriz e sinala as rela-
cións e interaccións entre os fenómenos que te-
ñen lugar.

X Probas escritas e presentacións

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

ELB2.2. ▪ELB2.2.1 Identifica os parámetros Identifica os parámetros principais das máquinas X Probas escritas e presentacións ▪CMCCT
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principais das máquinas eléctricas. eléctricas.

ELB2.2.
▪ELB2.2.2 Analiza esquemas de 
circuítos de máquinas eléctricas e 
explica o seu funcionamento.

Analiza esquemas de circuítos de máquinas eléc-
tricas e explica o seu funcionamento.

X Probas escritas e presentacións.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪CSIEE

ELB2.2.

▪ELB2.2.3 Realiza medidas de pará-
metros de funcionamento de máqui-
nas eléctricas.

Realiza medidas de parámetros de funcionamen-
to de máquinas eléctricas.

X Exercios prácticos na aula taller ▪CMCCT

Bloque 3: Electrónica

ELB3.1.

▪ELB3.1.1 Identifica a función de 
elementos discretos ou de bloques 
funcionais en esquemas de circuítos 
electrónicos sinxelos.

 Identifica a función de elementos discretos ou 
de bloques funcionais en esquemas de circuítos 
electrónicos sinxelos.

X Probas escritas

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

ELB3.1.

▪ELB3.1.2 Realiza os cálculos ne-
cesarios para determinar as magni-
tudes eléctricas nun circuíto electró-
nico.

Realiza os cálculos necesarios para determinar 
as magnitudes eléctricas nun circuíto electróni-
co.

X Probas escritas
▪CMCCT

▪CAA

ELB3.1.
▪ELB3.1.3 Representa e interpreta 
esquemas de circuítos electrónicos 
característicos.

Representa e interpreta esquemas de circuítos 
electrónicos característicos.

X Probas escritas

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

ELB3.1. ▪ELB3.1.4 Realiza montaxes reais 
ou simuladas de circuítos electróni-

Realiza montaxes reais ou simuladas de circuítos
electrónicos a partir dun esquema.

X Exercios prácticos na aula taller
▪CMCCT

▪CD
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cos a partir dun esquema.
▪CAA

▪CSIEE

Bloque 4: Instalacións eléctricas

ELB 4.1

▪ELB4.1.1 Interpreta esquemas de 
instalacións eléctricas de vivendas e 
realiza a súa montaxe en contornos 
de traballo reais ou simulados.

Interpreta esquemas de instalacións eléctricas de
vivendas.

X
Probas escritas e traballos escritos no 
ordenador. Presentacións.

▪CCL

▪CMCCT

▪CD

▪CAA

▪CSIEE

ELB 4.1.

▪ELB4.1.2 Identifica os riscos para 
a seguridade para as persoas deriva-
dos do uso incorrecto de instala-
cións eléctricas ou dos defectos no 
seu deseño ou na súa montaxe

 Identifica os riscos para a seguridad para as per-
soas derivados do uso incorrecto de instalacións 
eléctricas ou dos defectos no seu deseño ou na 
súa montaxe

X
Probas escritas e traballos escritos no 
ordenador.

▪CCL

▪CMCCT

▪CAA

▪CSC
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11. Concrecións metodolóxicas para todas as materias

En Tecnoloxía e Programación de ESO:

Tras a detección de coñecementos previos, a estratexia para comezar a impartir os  contidos será expositora, coa explicación dos aspectos teóricos
fundamentais de cada bloque, pero permitindo a participación do alumnado e unha posterior realización dunhas prácticas sinxelas polos alumnos para
asimilar os mesmos. Tras esta fase inicial a metodoloxía será inminentemente práctica, os alumnos levarán a cabo unhas actividades progresivamente
máis complexas e globais con aplicación reais nas que utilizarán o aprendido previamente, en concreto realizaranse proxectos tecnolóxicos en grupo
nas aula taller.

Cando se observe na detección de coñecementos previos que algún alumno/a xa ten un nivel medio-avanzado do tema,  plantexaránselle actividades de
máis nivel que o resto da clase para non perder a súa motivación.

En  Tecnoloxía Industrial  II e Electrotecnia :

Despois dunha avaliación inicial do alumnado, a metodoloxía será de exposición dos contidos por parte do profesor, con interacción e participación do
alumnado. A continuación realizaranse problemas ou exercicios prácticos na clase por parte do alumnado. 
O profesor planteará algúns traballos ou tarefas que realizarán os alumnos e que poderán ser subidos á aula virtual do centro ou  a Google Classroom
para a súa  avaliación por parte do profesor.

Tamén se levarán a cabo simulacións de circuitos ou instalacións e prácticas de montaxe de circuitos eléctricos, electrónicos ou pneumáticos.

En TIC de 4º de ESO e TIC I e TIC II de bacharelato:

A partir da detección de coñecementos previos nunha avaliación inicial, o profesor realizará breves exposicións de contidos, para que posteriormente o
alumnado realice as tarefas prácticas que serán subidos ao  curso creado na aula virtual do centro, ou a Google Classroom.
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12.   Materiais   e recursos didácticos  

-Utilizaranse   os   seguintes   libros de texto  :

• Tecnología Industrial II 2º Bacharelato, Arturo Gómez Gilaberte e outros, Ed Donostiarra  ISBN: 978-7063-582-2

• Electrotecnia 2º Bacharelato, M. Guasch Vallcorba e outros McGrawHill ISBN:84-481-4683-2

• En Tecnoloxía 2º ESO, Programación de 2º ESO, e en Tecnoloxía de 3º e 4º de ESO,  seguiremos o proxecto E-Dixgal Abalar, con un ordenador
portátil por alumno onde traballaremos con un caderno de alumno e outro de profesor e como libros de referencia, os das editoriais EDEBÉ,
Aula Planeta e Netex.

• En  Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 4º ESO, 1º e 2º bacharelato non hai libro de texto. 

-A  ula taller de Tecnoloxía de ESO  , para o alumnado de Tecnoloxía de 4º ESO, Tecnoloxía Industrial II e Electrotecnia con mobiliario, equipamento e 
material para desenvolver os proxectos individuais e simulación e montaxe de circuitos para o alumnado de 2º de bacharelato.

-A  ulas de Informática  :
No 2º, 3º e 4º curso de ESO, o alumnado dispón de ordenadores E-Dixgal Abalar na aula de referencia ou na aula de Tecnoloxía e utilizaranos para 
Tecnoloxía e para Programación.

Os de TIC 1º  e 2º Bacharelato utilizarán a aula de informática, que conta con 24 ordenadores no pabellón B.
O profesor creará un curso na aula virtual do centro ou en Google Classroom e o alumnado traballará co material suministrado polo profesor, teoría e
actividades.
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13  .   Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado  

A avaliación da aprendizaxe do alumnado será continua e terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos procesos de ensino
como dos procesos de aprendizaxe.
Seguiranse os criterios de promoción da LOMLOE. Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, polo que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de Educación.
O artigo 33 do  decreto 86/2015,  do 25 de xuño referente as avaliacións sinala que os  referentes para a comprobación do grao de adquisición das
competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 
Ao alumnado que non poida asistir presencialmente  ás probas escritas  por motivos do Covid 19 garantizaraselle a repetición de exames de xeito
presencial cando as condicións sanitarias o permitan. Tamén poderán facer traballos online mediante aula virtual ou Classroom para continuar co seu
proceso formativo.

13.1. Criterios de calificación en  Tecnoloxía de 2º de ESO e  en Tecnoloxía de 3º de ESO

En Tecnoloxía de 2º e 3º de ESO as probas escritas que se realicen suporán o 50% da nota da avaliación e a parte práctica o outro 50% da nota,
incluindo: deseño dun proxecto, a construcción do proxecto en grupo na aula taller (sempre que as medidas sanitarias o permitan ao longo do curso) e
traballos prácticos no ordenador e outras tarefas..
No traballo de construcción terase en conta (ademáis da funcionalidade, estética ou orixinalidade do obxecto construido), o respeto do alumnado cara
as normas de seguridade, o manexo correcto de ferramentas e instalacións e a capacidade de traballo en grupo. Os proxectos son obrigatorios e a non
entrega en prazo do seu diseño ou construcción suporá unha avaliación negativa na avaliación.
Tamén será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.
Para a avaliación da memoria escrita e para a avaliación da construcción do proxecto en grupo dispoñemos de sendas  rúbricas donde se valoran
aqueles aspectos máis significativos dun proxecto. Estas rúbricas atópanse no anexo, punto 22 desta programación.

Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita  e/ou presentar os traballos, se fose o caso.
A nota final da avaliación ordinaria de xuño será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

13.2. Criterios de calificación en  Programación de 2º de ESO
Realizaranse actividades prácticas nos ordenadores da aula  e subidas á aula virtual do centro ou Google Classroom. Serán obrigatorias, e a non entrega
en prazo suporá unha avaliación negativa. Tamén será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.
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Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita que terá lugar despois da sesión de avaliación  e/ou
presentar  traballos de recuperación.
A nota final da avaliación ordinaria de xuño será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

13.3. Criterios de calificación en  Tecnoloxía de 4º de ESO
En Tecnoloxía de 4º de ESO, as probas escritas que se realicen suporán o 50% da nota da avaliación e a parte práctica o outro 50% da nota, incluindo
aquí os traballos prácticos elaborados no ordenador da aula e subidos á aula virtual (ou Google Classroom), as prácticas ou proxectos de montaxe de
circuitos en grupo e os traballos de deseño ou simulación. Teráse en conta para a nota o respeto polas normas de seguridade e hixiene e a capacidade de
traballo en grupo. 
Será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.

Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita  e/ou presentar os traballos, se fose o caso.
A nota final da avaliación ordinaria de xuño será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

13.4. Criterios de calificación en Tecnoloxía Industrial  II e Electrotecnia de 2º de Bacharelato 

Tecnoloxía Industrial II  de 2º de Bacharelato:
As probas escritas que se realicen suporán o 50% da nota da avaliación e a parte práctica o outro 50% da nota, incluindo aquí os traballos prácticos
elaborados no ordenador da aula e subidos á aula virtual, as prácticas ou proxectos de montaxe de circuitos en grupo e os traballos de deseño ou
simulación de circuitos. 
O alumnado realizará algúns traballos escritos e posterior presentación oral, que serán avaliados según a rúbrica do anexo 22.3. 
Teráse en conta para a nota o respeto polas normas de seguridade e hixiene e a capacidade de traballo en grupo. 

Será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.
Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita  e/ou presentar os traballos, se fose o caso.
A nota final da avaliación ordinaria será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

Electrotecnia de 2º de Bacharelato
Os exames que se realicen suporán o 50% da nota da avaliación e a parte práctica e de traballos escritos, o outro 50% da nota, incluindo aquí os
traballos prácticos elaborados no ordenador da aula e subidos á aula virtual ou Classroom, as prácticas ou proxectos de montaxe de circuitos en grupo e
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os traballos de deseño ou simulación de circuitos. O alumnado realizará algúns traballos escritos e posterior presentación oral, que serán avaliados
según a rúbrica do anexo 22.3. 
Teráse en conta para a nota o respeto polas normas de seguridade e hixiene e a capacidade de traballo en grupo. 
Será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.
Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita  e/ou presentar os traballos, se fose o caso.
A nota final da avaliación ordinaria de xuño será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

13.5. Criterios de calificación en  Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 4º de ESO,  TIC I  de 1º de Bacharelato  e  TIC II de 2º
Bacharelato:
Realizaranse traballos escritos e actividades prácticas nos ordenadores da aula  que serán subidos aos cursos correspondentes da aula virtual do centro
(ou Google Classroom). A nota trimestral será a correspondente á media ponderada de todos os traballos e tarefas. Serán obrigatorios, e a non entrega
en prazo suporá unha avaliación negativa. Tamén será avaliado negativamente aquel alumnado que non acade os indicadores mínimos de logro.
Queda expresamente prohibido copiar traballos de outros compañeiros ou entregar traballos non elaborados polo propio alumnado. Esto suporá unha
avaliación negativa no trimestre correspondente.
Poderán realizarse probas escritas e/ou orais  ademáis das actividades anteriores.  Estas probas suporán nese caso o 30% da nota e o outro 70%
corresponderá ás actividades prácticas nos ordenadores da aula.
Aquel alumnado con avaliación negativa poderá recuperar presentándose a unha proba escrita que terá lugar despois da sesión de avaliación e/ou
entregar traballos de recuperación.
A nota final da avaliación ordinaria será a  nota media ponderada das tres avaliacións trimestrais.

13.6. Proba extraordinaria  en tódalas materias do departamento

Coa finalidade de lles facilitar aos alumnos e ás alumnas a recuperación das materias  ca avaliación ordinaria negativa, realizarase unha avaliación
extraordinaria en xuño, que consistirá nunha proba escrita, similar as realizadas durante o curso e consistente en preguntas e exercicios diversos acerca
dos contidos dos tres trimestres do curso e que servirá para comprobar se o alumnado  alcanzou os indicadores mínimos de logro, en referencia aos
estándares de aprendizaxe de cada materia. 
Na proba das materias de  Programación,Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 4º de ESO,  TIC I  de 1º de Bacharelato  e  TIC II de 2º
Bacharelato poderanse propoñer exercicios prácticos no ordenador similares aos realizados durante o curso.

Será necesario obter unha nota de 5 puntos para acadar unha avaliación positiva.
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14. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docentes

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro: indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica
docente.

Rúbrica para a avaliación do proceso de ensino:

1=nada      2=pouco 3= aceptable   4=notablemente                 5= moi ben
Escala

1 2 3 4 5

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse motivar ao alumnado para lograr a actividade.

3. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

4. Elaborouse correctamente a documentación asociada a cada actividade (prácticas, 
simulacións,...)

5. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

6. Valorouse adecuadamente o traballo do alumnado.

7. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.
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Rúbrica para a a  valiación da práctica docente  :

1= nada     2= pouco      3= aceptablemente   4= notablemente     5= moi ben
Escala

1 2 3 4 5

1. Respectouse a distribución temporal por avaliacións.

2. Aplicouse a metodoloxía didáctica programada.

3. Ao comezar cada unidade, informamos ao alumnado dos obxectivos e 
competencias que se queren acadar, das diferentes actividades a realizar, como 
serán avaliados ...

4. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas, traballos, etc.

5. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos 
derivados da corrección das probas, traballos, etc.

6. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 
erros.

7. Aplicáronse os procedementos de avaliación programados e axustáronse aos 
criterios de avaliación.

8. Utilizáronse os materias e recursos didácticos programados.

9. Utilizáronse as TIC no procesos de ensino-aprendizaxe.

10. Leváronse a efecto medidas de reforzo educativo dirixidas ao alumnado que 
presentaban dificultades de aprendizaxe.

11. Propuxéronse actividades de maior nivel para o alumnado que acadou os 
obxectivos en profundidade.

12. Realizáronse as actividades complementarias e extraescolares programadas.
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15  . Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes:  

Neste curso non hai ningún alumno con ningunha materia desta programación pendente do curso anterior.
No caso de que se incorporase algún alumno, faríamos un seguimento e realizaríamos unha proba ordinaria.
O alumnado se non aproba a materia a final de curso dispón dunha convocatoria extraordinaria, consistente nunha proba escrita acerca dos contidos,
similar á proba da convocatoria ordinaria.

16. Deseño da avaliación inicial

Nas primeiras exposicións grazas á interacción co alumnado mediante cuestionarios escritos, exercicios de clase e preguntas sobre estes, poderemos
saber os seus coñecementos previos e o nivel inicial sobre os bloques de contidos que imos impartir e a información que obteñamos marcaranos o nivel
inicial de impartición da materia.
Cada profesor realizará na sua materia unha proba escrita para comprobar os coñecementos previos e detectar problemas de aprendizaxe.
O centro organiza sesións de avaliación inicial para todo o alumnado de ESO, por cursos, onde o titor de cada grupo pide e suministra información a
todo o profesorado que imparte clase a cada un dos alumnos, co fin de orientar o proceso de ensinaza e aprendizaxe de todo o alumnado. 

17. Medidas de atención á diversidade 

A diversidade do alumnado, esixe variedade de estratexias e variedade de actividades e métodos didácticos, e pode contribuir a implicar na aprendizaxe
a alumnos con diferentes estilos de aprendizaxe.
Un aspecto a destacar é a motivación que as actividades de tecnoloxía e informática provocan nos alumnos incluso en moitos dos que noutras áreas se 
amosan pasivos. Este feito pódese aproveitar para reafirmar a confianza destes alumnos nas súas potencialidades e tamén para lograr unha maior 
integración no grupo.
Nas actividades programadas na ensinanza secundaria obrigatoria débense prever axudas tales como:

• Contacto persoal con axudas puntuais do profesorado
• Modificación da composición dos grupos de traballo para conseguir mellores axudas dos compañeiros. No caso de traballos individuais, pode 

suxerirse o traballo cun compañeiro ou compañeira.
• Información escrita e gráfica complementaria a disposición do alumnado.
• Modificación das actividades cambiando requisitos ou condicións, ben para simplificalas, ben para complicalas. Especialmente importante é o 

tempo adicado, que nalgúns casos debe ampliarse aínda que iso supoña a non realización de outras actividades.
• Actividades complementarias de recuperación ou ampliación que poden realizar individualmente. Nesta liña son de grande utilidade os recursos

audiovisuais e informáticos.
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Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación final de etapa, se adapten ás
necesidades do alumnado con necesidade específica de apoio educativo; estas adaptacións non se terán en conta en ningún caso para minorar as
cualificacións obtidas.

Unha vez realizada a avaliación inicial e ante as dificultades individuais  ou grupais detectadas poderanse adecuar os  rupos de traballo á hora do
desenvolvemento das prácticas en equipo, graduar o nivel de dificultade de ditas actividades e prestar unha atención máis individualizada a aquel
alumnado que amose máis carencias á hora de asimilación de contidos.

-En 2ºESO B hai un grupo de 5 alumnos de PMAR incluidos no grupo clase de Tecnoloxía con outros 13 alumnos. Con estes alumnos modificaranse
as probas, que terán como referentes os indicadores mínimos de logro e realizarase un reforzo a aqueles alumnos que o precisen.Tamén se contempla
un cambio de metodoloxía se fose necesario.

-En 4º de ESO en la clase de TIC hai unha alumna con un trastorno do espectro autista, Asperger, á que se propondrá una metodoloxía diferenciada con
probas que se adapten á súa individualidade, incluindo preguntas orais, preguntas cortas e flexibilidade de tempos.

Medidas para o alumnado con TEA (trastorno do espectro autista):

As medidas ordinarias inclúen: 

A) Localización do alumno/a na aula: colocalo cerca do docente e alonxado de estímulos que o distraian (se non precisa apoios pictográficos, sistema
de comunicación alternativo/aumentativo) 

B) Estratexias expositivas dos docentes na clase:
-ter todo organizado e secuenciado paso a paso, con instruccións claras.
-explicar cando está rematada a tarefa. 
-dirixirse a él en 1ª persona e de forma individual. 
-explicacións adaptados ao seu nivel de desenvolvemento, con apoio visual se é posible.
- eliminar hiperestimulación visual, pode chegar a bloquealos ou poñelos alterados.
-linguaxe clara e precisa, evitando uso de dobres sentidos, ironías, sentidos figurados. 
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-moldeamento por parte de profesorado e compañeiro/as, encadeamento cara atrás, verbalizacións para procurar aprendizaxe sen erro e reforzo positivo
-pode precisar máis prácticas que outro alumno para aprender unha tarefa e mais tempo para emitir unha resposta 
-necesita rutinas e preavisos, é bo darlle as tarefas por escrito de forma clara.
-procurar situacións de aprendizaxe cooperativo nas que se poida valorar habilidades académicas ou persoais do alumno. -tentar tocar nas tarefas
académicas, os temas de interés que poida ter 
-dar modelos terminados de traballos que se lle van pedir para que saiba o que debe facer. 

c) Exames ou probas escritas.:

-avaliación variada (exames curtos e concretos, con tempo extra, preguntas pechadas, de completar ou resposta curta, pode facer exames orais, uso de
apoios visuais, uso de ordenador para os exames, exames con tipo de letra que permita discriminarlle facilmente o que se lle pide…) 

d) Interaccións sociais e integración física no centro:

-dar apoio de mapas ou guía se non coñece o centro e ofrecerlle axuda cando deba desprazarse a outra aula que non sexa a habitual (ter en conta que
pode ser que non lles guste que os toquen, evitar ruídos e estridencias, poden ter leves movementos estereotipados cando se atopan incómodos ou
agobiados…).
-anticipación  de  cambios:  ao  ser  inflexibles  e  ríxidos  no  caso  de  saídas,  excursións,  mesmo se  falta  algún  docente  ou  se  fai  unha  actividade
extraordinaria… explicarlle con antelación que tipo de actividade é, onde se vai, que se espera que suceda, deixarlle unha nota na axenda… e os
docentes estarán pendentes das súas reaccións.
 -promover aprendizaxe funcional e utilidade para a súa vida, tentar conectar esas aprendizaxes con aspectos prácticos da vida diaria e facer, no posible,
situacións de simulacións.
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18. Concreción dos elementos transversais

Están recollidos no artigo 4. Elementos transversais do Decreto 86/2015 do 25 de xuño e adaptámolos a esta materia:

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento,
e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias.
2.  Promoverase  o  desenvolvemento  da  igualdade  efectiva  entre  homes  e  mulleres,  a  prevención da  violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con
discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou
social.
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así
como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado
de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.
Esta  programación docente abrangue en todo caso a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia
terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.
Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.
3. Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
4. No ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa
finalidade de que o alumnado  coñeza os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de
bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a
empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.
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19  . Actividades   extraescolares e   complementarias   

-Fomentarase a participación do alumnado no III concurso científico Luis Gustavo organizado polo IES Laxeiro.

-Visita a Galiciencia 2022 do alumnado de Tecnoloxía de 4º de ESO.

-O alumnado de 2 º de Bacharelato de Tecnoloxía Industrial II  participará nun proxecto de investigación do Clube de Ciencia do Laxeiro.

20. Aplicación dos plans e proxectos do centro.

20.1. Plan de fomento da lectura

As materias do departamento pertencen ao ámbito científico-tecnolóxico e teñen unha forte carga práctica. Existe o risco de que dentro do seu ámbito 
se deixe de lado o fomento da lectura e da comprensión lectora. Para evitar iso especificamos aquí algunhas posibilidades para evitalo:

• Proposta de traballos de busca e selección de información. Isto obriga ao alumnado ao manexo de ferramentas bibliográficas e de internet, á 
lectura comprensiva e a selección crítica de información ao tempo que se amplían os contidos específicos das materias.

• Lectura opcional de libros relacionados coa Tecnoloxía ou coa Informática.

• Levar a cabo resumos e debates dentro da aula.

• Colaboramos co Plan Lector do centro, onde se adican 15 minutos diarios á lectura, en horas que se alternan semanalmente. 

20.2. Plan de fomento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

Tódalas materias ás que fai referencia esta programación están directamente vinculadas coas tecnoloxías da información e da comunicación, xa sexa 
porque estes contidos forman parte do seu currículo ou porque se usan estas tecnoloxías para o desenvolvemento dos contidos específicos, e  xa se 
concretou o seu uso nos apartados anteriores.

20.3 Accións de contribución ao plan de convivencia

A mellora da convivencia e o logro dun bo clima educativo facilita a tarefa de ensinar e permite a formación integral do alumnado como persoas, ade-
máis de participar nas actividades programadas polo grupo de convivencia, contribuirá desde a súa práctica docente ao logro dos obxectivos do plan:
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a) Fomentar o uso do diálogo e da escoita activa.
b) Poñer en práctica a aprendizaxe cooperativa.
c) Afrontar a agresividade gratuíta de forma inmediata e buscar alternativas positivas.
d) Afrontar positivamente o conflito, tomándoo como unha oportunidade para aprender e mellorar as capacidades persoais e sociais.
e) Desenvolver habilidades comunicativas e sociais como recurso fronte a situacións de exclusión, ameazas, submisión.
f) Conseguir un clima de aula positivo para favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe, reducindo ao máximo as condutas disruptivas.

21. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de 

mellora

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

Mensualmente: Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos,
adaptando esta á diversidade do alumnado.

Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos
grupos, e o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións nas actas
do Departamento.

Ao final do curso: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, e o
grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións na memoria final  do
Departamento e teranse en conta para a programación do curso seguinte.

Programación  Didáctica 2021-2022  – páx. 97 de 101



22. Anexo. Rúbricas para a avaliación dos traballos prácticos

22.1. Rúbrica para a avaliación da construcción
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1 2 3 4 5

Funcionamento e 
acabado. 

(50%) 

Non 
entregado.

Non está acabado. Está 
mal construido,  
desperdiciouse material 
(termofusible..), unions 
mostran ocos, e 
perigoso usalo polas 
astillas, etc.                    
 

Non funciona, non 
cumpre os requisitos. O 
mal acabado impide o 
correctofuncionamiento 
e desperdiciouse 
material.

Funcionamento 
mínimo requerido. 
Acabado mínimo 
requerido, algunhas 
unions non axustan 
ben.   

Funciona ben. Está ben 
acabado, a maioría das 
superfícies son suaves, 
as unions axustan 
ben.  .

Funciona á perfección e 
inclue algunha mellora 
adicional. Está 
perfectamente acabado, 
todas as superficies son 
suaves, todas as unions 
axustan ben, non se  
desperdiciou nada de 
material.                   

Traballo individual e 
cumprimento das 

normas de seguridade
(50%)

Non 
entregado.

Traballou moi pouco. 
Xoga e pon en perigo a 
seguridade dos demáis. 
Malgasta material.

Non traballou o  
mínimo requerido.    
Non cumple 
estrictamente as normas 
de seguridade

Traballou o mínimo 
requerido e cumpre as 
normas de seguridade 
sempre.

Traballo notable,  
realizou todas as suas 
tarefas con 
responsabilidade e 
independencia. 

Excelente traballo, con 
aportacions adicionais.



22.2. Rúbrica para a avaliación da memoria escrita dos proxectos tecnolóxicos.
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Non presentado.

Non presentado.

Planos e 
presentación

(50%)

Faltan gran cantidade de planos, 
ou mal presentados, sen regra, sen 
acotacions, sen 
escala.Presentación moi mala.

Faltan planos mínimos 
requeridos, acotación sen respetar 
as normas, líneas non paralelas, 
non respeta as 
escalas.Presentación mala.

Planos mínimos 
requeridos.Presentación 
aceptable.

Planos apropiados, 
realizados con regra, 
acotación según norma, sen 
erros. Boa presentación.

Ademáis do anterior, nos 
planos aportanse datos 
adicionais que melloran 
a comprensión. Moi boa 
presentación

Explicación e
Planificación 

(50%)

Faltan gran cantidade de apartados 
por especificar.

Faltan contidos mínimos 
requeridos ou os apartados do 
proxecto non están debidamente 
cumprimentados.

Contidos mínimos 
requeridos: apartados  
cumprimentados, ca 
explicación do 
funcionamento e a 
planificación das tarefas 
de construcción.

Explicación do 
funcionamento apropiada 
para o proxecto con 
esquemas e planificación 
con lista de pezas e tarefas 
precisas para a construcción 
do prototipo.

Ademáis do anterior,  
incluense valiosos datos 
explicativos da 
planificación ou da 
construcción do 
proxecto. 



22.3     Rúbrica para a avaliación de presentaci  ó  ns   

Nome  ____________________________________________________________________________

Tema da presentación   ____________________________     Data    ______________    Curso ____

        

0 = Non cumpriu       1 = Deficiente       2 = Regular    3= Ben     4 = Notable       5 = Excelente

CRITERIOS     0  1 2 3 4 5
1. Realizan unha introducción efectiva do tema e 
captan a atención e interés da audiencia.
2. Demostra dominio do tema ou materia da 
presentación ao explicar con propiedade o contido 
e non incurrir en erros.
3. As diapositivas son axeitadas: fáciles de ler e 
con fotos ou gráficos,
4. A presentación é interesante, amena, demostra 
creatividade e orixinalidade.
5. A presentación é organizada, e cumple co 
tempo asignado.
Puntuación total (máximo 25 puntos): Nota

de 0-10
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Esta programación foi elaborada, revisada e aceptada polos membros do departamento de Tecnoloxía do IES Laxeiro de Lalín, Dª  María Lourdes

Sánchez Rodríguez, D. Jorge Fuentes Montoto,  e D. Juan José Rodríguez Siaba, expresando a súa conformidade coa mesma.

Asdo:  María Lourdes Sánchez Rodríguez

Asdo: Jorge Fuentes Montoto.

Asdo: Juan José Rodríguez Siaba (Xefe do Departamento)
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