
16.Criterios sobre avaliación cualificación e promoción  

Realizaremos unha avaliación cada trimestre onde reflectiremos os logros do alumnado. A base da avaliación serán os Estándares de Aprendizaxe 

como manda a lei. Aquel alumno que logre superar os Estándares de Aprendizaxe asociados aos contidos correspondentes a cada avaliación, tal e 

como está indicado no punto “Temporalización”, terá unha avaliación positiva. 

A avaliación trimestral será continua, e  poderanse requirir nas distintas probas. 

17.Grao mínimo de consecución para superar a materia 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte serviranos para determinar, coma está explicado no punto anterior, o grao mínimo de consecución para superar 
unha materia. E por outra parte , empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os básicos, determinarannos a cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para acadar unha 
avaliación positiva. A consecución destes mínimos implica unha cualificación de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación positiva se non son superados os Indicadores Básicos. A nota media será a suma 
dos básicos máis os adicionais. 
Para lograr o grao mínimo de consecución débense acadar todos os Indicadores Básicos reflectidos na seguinte táboa:



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización 

TI1B1.1.1. Deseña unha 
proposta dun novo 

produto tomando como 
base unha idea dada, 

explicando o obxectivo 
de cada etapa 

significativa necesaria 
para lanzar o produto ao 

mercado. 

CCL 
Comprensión oral e escrita 

(1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico de produción empresarial e o seu significado. 

(2) Escoitar activamente na aula. 

Expresión oral e escrita (7) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(32) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

(6) Valorar a puntualidade. 

(9) Cumprir as datas de entrega. 

Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando procesadores de texto. 

(10) Crear contidos usando programas de diagramas. 

(11) Diferenciar os distintos tipos de ficheiros. 

(12) Coñecer os programas que serven para realizar textos. 

CSC 
Adquisición de valores para a vida en 
sociedade 

(6) Valorar a puntualidade. 

TI1B1.2.1. Elabora o 
esquema dun posible 
modelo de excelencia, 
razoando a importancia de 
cada axente implicado. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico de produción empresarial e o seu significado. 

  (2) Escoitar activamente na aula. 

 Expresión oral e escrita (4) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

  (5) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

  (7) Seleccionar procedementos explicativos para facer comprensible a explicación. 

  (8) Estruturar os contidos. 

CMCC
T 

A ciencia no día a día (69) Diferenciar entre sistema ideal e sistema real. 

CAA Uso para mellorar das capacidades e 
coñecementos dos demais 

(1) Ter curiosidade por coñecer as solucións tecnolóxicas que aparecen na vida real. 

TI1B1.2.2. Desenvolve o 
esquema dun sistema de 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (8) Ler táboas de resultados. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

xestión da calidade, 
razoando a importancia de 
cada axente implicado. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(32) Escoller a selección tecnolóxica máis axeitada dependendo de certos parámetros. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(53) Ler gráficas. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(54) Realizar gráficas. 

 CAA Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(8) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

 CAA Innovación nos recursos educativos (17) Incorporar ó aprendizaxe do uso de novas ferramentas ó aprendizaxe formal 

TI1B2.1.1. Describe a 
función dos bloques que 
constitúen unha máquina 
dada, explicando de forma 
clara e co vocabulario 
axeitado a súa contribución 
ao conxunto. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos mecanismos e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (2) Escoitar activamente na aula. 

 CCL Comprensión oral e escrita (3) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

 CCL Expresión oral e escrita (4) Empregar oracións correctas onde se empregue o linguaxe técnico axeitado. 

 CCL Expresión oral e escrita (8) Estruturar os contidos. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(26) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos de bloques constitutivos de sistemas. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (63) Asociar os símbolos cos elementos reais. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

TI1B2.1.2. Debuxa 
diagramas de bloques de 
máquinas-ferramenta 
explicando a contribución 
de cada bloque ao 
conxunto da máquina. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos mecanismos e o seu significado. 

 CCL Expresión oral e escrita (5) Reflectir as ideas principais e subordinadas acorde a los conceptos tecnolóxicos que se 
traballen. 

 CCL Expresión oral e escrita (6) Reflectir na súa comunicación un orden axeitado de eventos de acordo co proceso tecnolóxico. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(26) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(27) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(28) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos de bloques constitutivos de sistemas. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (63) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando programas de diagramas. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(12) Coñecer os programas que serven para realizar diagramas. 

TI1B2.2.1. Deseña, 
utilizando un programa de 
CAD, o esquema dun 
circuíto eléctrico-

CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(24) Coñecer a interacción entre símbolos. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

electrónico, pneumático ou 
hidráulico que dea resposta 
a unha necesidade 
determinada. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(25) Predicir o símbolo que debe empregarse nunha solución tecnolóxica. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(26) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(27) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(28) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos eléctricos e electrónicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas eléctricos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (63) Asociar os símbolos cos elementos reais. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na pneumática e hidráulica. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na electricidade. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na mecánica. 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (91) Realizar documentos técnicos. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(12) Coñecer os programas que serven para realizar esquemas eléctricos. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(13) Usar con soltura programas técnicos de deseño asistido. 

 CSIEE Capacidade emprendedora (8) Rematar todos os proxectos que se inician. 

 CSIEE Capacidade emprendedora (9) Manter un ritmo constante de traballo. 

TI1B2.2.2. Calcula os 
parámetros básicos de 
funcionamento dun sistema 
mecánico e dun circuíto 
eléctrico-electrónico, 
pneumático ou hidráulico, a 
partir dun esquema dado. 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (1) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (2) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (3) Realizar correctamente os cálculos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (6) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(13) Xulgar se os resultados son razoables. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(14) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(15) Extraer os datos de los problemas. 

 CMCC Razoamento lóxico e resolución de (17) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

T problemas 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis eléctricas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis mecánicas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis cinéticas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis de fluídos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (42) Relacionar as leis coa súa formulación. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos eléctricos e electrónicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas eléctricos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

TI1B2.3.1. Verifica a 
evolución dos sinais en 
circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos 
ou hidráulicos, debuxando 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (8) Ler táboas de resultados. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

as súas formas e os 
valores nos puntos 
característicos 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (9) Asociar rexistros numéricos a súa representación gráfica. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(23) Realizar táboas de resultados. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (47) Recoller datos das distintas leis. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(53) Ler gráficas. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(54) Realizar gráficas. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos eléctricos e electrónicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(57) Recoñecer símbolos tecnolóxicos pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas eléctricos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas mecánicos. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas pneumáticos e hidráulicos. 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (89) Saber empregar instrumentos de medida eléctricos. 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (90) Realizar medidas correctamente. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

TI1B2.3.2. Interpreta e 
valora os resultados 
obtidos de circuítos 
eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou 
hidráulicos. 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (1) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (2) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (3) Realizar correctamente os cálculos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (5) Resolver ecuacións. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (6) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (10) Cambiar axeitadamente entre unidades. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(13) Xulgar se os resultados son razoables. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis eléctricas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis mecánicas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (40) Coñecer as leis cinéticas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (42) Relacionar as leis coa súa formulación. 

 CAA Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(16) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

TI1B2.4.1. Deseña, 
constrúe e programa un 
sistema automático ou 

CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(37) Empregar os pasos necesarios, na secuencia correcta, nas actividades prácticas. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

robot cos actuadores e os 
sensores axeitados, para 
que o seu funcionamento 
solucione un problema 
determinado. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas de control. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na pneumática e hidráulica. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na electricidade. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (64) Recoñecer códigos empregados na mecánica. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (65) Asociar os códigos co que representan. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando programas de diagramas. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando programas de deseño asistido por ordenador. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(15) Programar. 

 CAA Conciencia consecución de obxectivos (6) Avaliar os problemas tecnolóxicos que un é capaz de afrontar. 

 CAA Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(11) Estruturar as actividades prácticas antes de realizalas. 

 CAA Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(16) Realizar memorias sobre as actividades prácticas. 

 CSC Relación cos demais (3) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CSC Adquisición de valores para a vida en 
sociedade 

(7) Asumir as normas de seguridade no taller. 

 CSIEE Creatividade (3) Usar ferramentas de xeito autónomo. 

 CSIEE Capacidade emprendedora (8) Rematar todos os proxectos que se inician. 

TI1B3.1.1. Establece a 
relación entre a estrutura 
interna dos materiais e as 
súas propiedades. 

CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(22) Relacionar as fórmulas con gráficas. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(33) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(34) Predicir as propiedades dun material. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades da madeira. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos materiais pétreos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos materiais cerámicos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos plásticos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos materiais téxtiles. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos metais férricos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos metais non férricos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos materiais electromagnéticos. 

 CMCC Explicación da realidade natural (48) Coñecer as propiedades dos semicondutores. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

T 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura da materia fibrosa. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura da materia aglomerada. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos enlaces metálicos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos plásticos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos semicondutores. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (82) Coñecer as unidades en que se miden as propiedades. 

 CAA Xestión e controlar as propias 
capacidades e coñecementos 

(8) Prestar atención cando se explican solucións tecnolóxicas. 

TI1B3.1.2. Explica como se 
poden modificar as 
propiedades dos materiais, 
tendo en conta a súa 
estrutura interna. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da madeira e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da construción e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da electricidade e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos plásticos e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos produtos téxtiles  e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos metais e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (3) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(33) Asociar as propiedades ós distintos materiais. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(34) Predicir as propiedades dun material. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura da materia fibrosa. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura da materia aglomerada. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos enlaces metálicos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos plásticos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos semicondutores. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (50) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (51) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos materiais. 

TI1B3.2.1. Describe, 
apoiándose na información 
obtida en internet, 
materiais imprescindibles 
para a obtención de 
produtos tecnolóxicos 
relacionados coas 
tecnoloxías da información 
e da comunicación. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos plásticos e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos metais e o seu significado. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(35) Identificar as propiedades dos distintos obxectos técnicos. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (49) Coñecer a estrutura dos semicondutores. 

 CMCC Explicación da realidade natural (50) Inquirir sobre outras propiedades dos materiais. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

T 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (71) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (83) Recoñecer as propiedades interesantes de cada material. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (84) Inquirir sobre novos materiais. 

 CD Tecnoloxías da información (1) Buscar e seleccionar e interpretar información en internet. 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando procesadores de texto. 

TI1B3.3.1. Explica as 
principais técnicas 
utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto 
dado. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da madeira e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da construción e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos plásticos e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos produtos téxtiles  e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos metais e o seu significado. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obtén e elabora a madeira. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran os materiais da construción. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran os plásticos. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran as fibras téxtiles. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran os metais férricos 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran os metais non férricos 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (72) Coñecer como se obteñen e elaboran os semicondutores 

TI1B3.3.2. Identifica as 
máquinas e as ferramentas 
utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto 
dado. 

CMCC
T 

Explicación da realidade natural (51) Coñecer métodos científicos para comprobar as distintas propiedades dos materiais. 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (86) Comprobar as propiedades mediante actividades prácticas. 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para a madeira 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para a edificación 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para os plásticos 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para as fibras 

 CMCC
T 

Ciencia aplicada (92) Coñecer e usar as ferramentas e máquinas apropiadas para os metais e semicondutores 

TI1B3.3.3. Describe as 
principais condicións de 
seguridade que se deben 
aplicar nun determinado 
ámbito de produción, 
desde o punto de vista 
tanto do espazo como da 
seguridade persoal. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da madeira e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da construción e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos plásticos e o seu significado. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos produtos téxtiles  e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos metais e o seu significado. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (71) Recoñecer os ámbitos tecnolóxicos onde se aplican os distintos materiais. 

 CSC Relación cos demais (3) Asumir normas de urbanidade e cortesía no taller. 

 CSC Adquisición de valores para a vida en 
sociedade 

(7) Asumir as normas de seguridade no taller. 

 CSC Fomento de valores para a vida en 
sociedade 

(10) Promover actitudes de respecto e seguridade no taller. 

 CSC Fomento de valores para a vida en 
sociedade 

(11) Promover aptitudes de orden e limpeza no taller. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da madeira e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da construción e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos plásticos e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos produtos téxtiles  e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico dos metais e o seu significado. 

 CSC Conservación do entorno natural (14) Valorar o entorno. 

 CSC  (15) Conservar o entorno. 

TI1B4.1.1. Describe as 
formas de producir enerxía, 
en relación co custo de 
produción, o impacto 
ambiental e a 
sustentabilidade. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da electricidade e o seu significado. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (8) Ler táboas de resultados. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (11) Usar múltiplos das unidades. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(30) Expresar un resultado nas unidades máis axeitadas. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(31) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (70) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (80) Diferenciar opinión de evidencia. 

 CSC Conservación do entorno natural (14) Valorar o entorno. 

 CSC Conservación do entorno natural (15) Conservar o entorno. 

TI1B4.1.2. Debuxa 
diagramas de bloques de 
diferentes tipos de centrais 
de produción de enerxía, e 
explica cada bloque 
constitutivos e as súas 
interrelacións. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da electricidade e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (3) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(24) Coñecer a interacción entre símbolos. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(26) Utilizar sistemas e esquemas de representación. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(27) Empregar sistemas e esquemas de representación na resolución de problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(28) Realizar sistemas e esquemas de representación de xeito axeitado. 

 CMCC
T 

Traballar con sistemas de 
representación 

(58) Ler sistemas e esquemas eléctricos. 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (73) Asociar os símbolos tecnolóxicos ás súas funcións. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

 CMCC
T 

Comprensión do coñecemento científico (74) Empregar a simboloxía no contexto axeitado. 

TI1B4.2.1. Explica as 
vantaxes que supón, desde 
o punto de vista do 
consumo, que un edificio 
estea certificado 
enerxeticamente. 

CCL Comprensión oral e escrita (1) Coñecer as palabras do linguaxe técnico específico da electricidade e o seu significado. 

 CCL Comprensión oral e escrita (3) Recoñecer, identifica e expresa a información especificamente tecnolóxica. 

 CSC Conservación do entorno natural (14) Valorar o entorno. 

 CSC Conservación do entorno natural (15) Conservar o entorno. 

TI1B4.2.2. Calcula custos 
de consumo enerxético de 
edificios de vivendas ou 
industriais, partindo das 
necesidades e/ou dos 
consumos dos recursos 
utilizados. 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (1) Coñecer o significado dos símbolos matemáticos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (2) Desenvolverse con soltura nas operacións necesarias para resolver os problemas tecnolóxicos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (3) Realizar correctamente os cálculos. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (6) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (8) Ler táboas de resultados. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(13) Xulgar se os resultados son razoables. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(14) Realizar lecturas comprensivas dos problemas. 

 CMCC Razoamento lóxico e resolución de (17) Integrar os coñecementos numéricos na resolución de problemas. 



Indicadores necesarios para un grao mínimo de consecución para superar a materia 

Estándar de Aprendizaxe COMP. Dimensión Indicadores 

T problemas 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(10) Crear contidos usando programas de procesamento de datos 

 CD Utilización de ferramentas dixitais. 
Creación de contidos 

(12) Coñecer os programas que serven para procesar datos 

TI1B4.2.3. Elabora plans 
de redución de custos de 
consumo enerxético para 
locais ou vivendas, 
identificando os puntos 
onde o consumo poida ser 
reducido. 

CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (6) Calcular valores numéricos de expresións alxébricas. 

 CMCC
T 

Manexo de elementos matemáticos (8) Ler táboas de resultados. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(13) Xulgar se os resultados son razoables. 

 CMCC
T 

Razoamento lóxico e resolución de 
problemas 

(31) Calcular rendementos das solucións tecnolóxicas. 

 CMCC
T 

Explicación da realidade natural (39) Recoñecer as funcións e fórmulas que se deberían aplicar nos problema de electricidade. 

 CMCC
T 

A ciencia no día a día (70) Recoñecer a eficiencia e eficacia das solucións tecnolóxicas. 

 CSC Conservación do entorno natural (14) Valorar o entorno. 

 CSC Conservación do entorno natural (15) Conservar o entorno. 

 

 

 

 



18. Procedementos e instrumentos de avaliación 

A avaliación terá como finalidade: 

 Proporcionar información sobre os coñecementos previos dos alumnos, os seus procesos de aprendizaxe e a forma en que organizan o 

coñecemento. 

 Permitir coñecer o grado en que os mozos e mozas van adquirindo aprendizaxes significativas e funcionais. 

 Facilitar un seguimento personalizado do proceso de maduración e a determinación das dificultades educativas especiais dos alumnos. 

 Axudar a adecuar os procesos educativos á situación e o ritmo de cada alumno e grupo concreto. 

 Posibilitar que os estudantes descubran o seu desenvolvemento e progreso persoal nas novas aprendizaxes, as súas aptitudes para 

aprender e as súas  capacidades intelectuais, intereses e motivacións, actitudes e valores... 

 Axudar a revisar, adaptar e mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Faise necesario dispoñer dunha serie de ferramentas para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumno e o desenvolvemento dos obxectivos 

xerais da materia. Para iso propóñense os seguintes grupos de instrumentos: 

 Probas escritas: Cando o desenvolvemento de determinadas unidades didácticas aconsélleno, procederase á execución dunha proba 

escrita que versará sobre os contidos abordados, mediante a formulación de exercicios de cálculo, supostos prácticos e/ou contestación a 

preguntas teóricas. O peso porcentual será do 70% 

 Probas orais: O desenvolvemento da materia na aula inevitablemente provocará a formulación de cuestións sobre os contidos da 

materia, supostos prácticos e exercicios de cálculo, cuxa resolución pode ser avaliada con carácter puntual ou global. O peso porcentual será 

do 10% 

 Observación na aula: Neste punto terase en conta o interese e a participación do alumno no proceso educativo. O peso porcentual 

será do 10% 

 Observación no taller: O peso porcentual será do 10% 

 -Traballos escritos individuais. 



 -Traballos escritos en grupo. 

 -Proxectos en grupo. 

Cos grupos de instrumentos de avaliación anteriores preténdese garantir a avaliación continua no proceso de aprendizaxe e a avaliación final 

mediante a valoración dos resultados conseguidos. 

 


