
RESUMO PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA 3º ESO

OBECTIVOS

 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.

 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.

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

 Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu deseño ata a

súa comercialización.

 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.

 Relacionar  os  efectos  da  enerxía  eléctrica  e  a  súa  capacidade  de  conversión  noutras

manifestacións enerxéticas.

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

 Deseñar  e  simular circuítos con simboloxía adecuada e  montar circuítos con operadores

elementais. 

 Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control.

 Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

 Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.

 Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos.

CONTIDOS MÍNIMOS

Cando remate 3º da ESO, o alumnado acadará os seguintes mínimos, que serán os esixibles para

este nivel:

– Coñecemento da obtención, propiedades e aplicacións dos materiais plásticos.

– Analisis das técnicas de conformación dos materiais plásticos e as súas aplicacións.

– Coñecemento das técnicas de manipulación e unión dos materiais plásticos e os criteiros

axeitados de seguridade.

– Coñecemento da obtención, clasificación e propiedades dos materiais téxtiles.



– Coñecemento, obtención, clasificación e propiedades dos materiais de construción pétreos e

cerámicos.

– Calculo de magnitudes eléctricas básicas, potencia e enerxía.

– Calculo de resistencias totais.

– Resolución de circuitos sinxelos.

– Interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realizar montaxes a partir destes.

– Manexar correctamente o polímetro para realizar distintos tipos de  medidas.

– Análise  de  sistemas  electrónicos  sinxelos  para  a  comprensión  do  seu  funcionamento  e

coñecemento dos compoñentes que os integran e as funcións que realizan.

– Realización de cálculos electrónicos sinxelos.

– Manexo correcto do ordenador e de programanas sixelos de simulación de circuitos.

– Confeccionar a documentación necesaria ao longo de todo o curso con programas sinxelos

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación: Conceptos básicos de electricidade

2ª avaliación: Electricidade e electrónica

3ª avaliación: Materiais de uso técnico: plásticos e materiais de construción

Ao longo de todo o curso: Expresión e comunicación técnica e Tecnoloxía da información e da

comunicación.

CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os

seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións, que, en todo caso, son

indicativas e poderán ser modificadas a criterio do profesorado segundo as características de cada

grupo.

-  Actitude =5%

- Traballo en clase= 5%

- Probas escritas = 70%

- Traballos  e/ou prácticas= 20%

● No caso de que nalgunha avaliación non se fagan traballos  e/ou prácticas,  a  porcentaxe

correspondente repartirase do seguinte xeito:  un 10% para as  probas escritgas, un 5% para

a  actitude e un 5% para o traballo en clase.

● Se realizará como mínimo unha proba escrita en cada trimestre.



● No caso de que se faga máis dun exame por avaliación se fará a media aritmética das notas

de ditos exames antes de calcular a porcentaxe correspondente ás probas escritas.

● A nota final de cada avaliación será modificada polas aproximacións pertinentes, tendo en

conta que as cualificacións deben darse en números naturais.

● A nota da avaliación ordinaria de xuño se calculará facendo a media aritmética das tres

avaliacións e a conseguinte aproximación polo que poderá darse o caso de que a nota da

terceira avaliación non coincida coa da avaliación ordinaria, é decir, un alumno pode ter

aprobada a terceira avaliación e suspensa a ordinaria ou ao contrario, ou ter menos nota

nunha que noutra.

● A materia non será acumulativa, é decir, en cada exame entra o tema que corresponda.

● Nos exames aparecerá especificada a puntuación correspondente a cada pregunta da que

conste.

● No  caso  de  que  un  alumno  sexa  descuberto  de  forma  clara  copiando  nun  exame,

suspenderáselle a avaliación correspondente facéndose a recuperación coa de dita avaliación

ou  en  xuño,  segundo  considera  oportuno  profesor.  No  caso  de  que  un  alumno  sexa

descuberto copiando nun exame e se presente algún tipo de dúbida ao respecto, o profesor

pode facer  un exame oral  ao  alumno ou alumnos  implicados.  Poderá  facerse  tamén un

exame oral no caso de que o incidente teña lugar no exame global  e non queden días para

poder repetilo por escrito. O mesmo se este feito se produce no exame de setembro.

● Haberá  unha  recuperación  por  avaliación  da  parte  que  teña  suspensa  cada  alumno  e

pediranse os traballos que non foron entregados no seu momento. A final de curso farase un

exame global no que o alumnado se examinará da avaliación suspensa que lle corresponda e

entregará todos os traballos e exercicios que lle falten sendo a data deste exame a última

oportunidade que ten para facelo. 

● Farase tamén unha recuperación de toda a materia en setembro. Para facilitar ao alumnado a

preparación desta proba se lle fará entrega dun “plan de recuperación estival”


