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

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1 

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

3ª Avaliación. Describe os aspectos básicos dos 
sistemas fundamentais de comunicación  
alámbrica e inalámbrica. 

Probas escritas. 

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

3ª Avaliación. Sinala os aspectos básicos das formas 
de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

Probas escritas. 

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. 

3ª Avaliación. Busca, intercambia e publica información 
en internet. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

3ª Avaliación. Aplica medidas de seguridade ás 
situacións máis graves de risco. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

3ª Avaliación. Realiza un programa informático sinxelo 
en linguaxe C. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

3ª Avaliación. Usa o computador nunha actividade 
como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

2 

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións 
típicas nunha vivenda. 

3ª Avaliación. Recoñece as instalacións típicas dunha 
vivenda sinxela. 

Probas escritas. 

TEB2.1.2. Describe os elementos que 
compoñen as instalacións dunha 
vivenda. 

3ª Avaliación. Identifica os elementos fundamentais 
das instalacións dunha vivenda. 

Probas escritas. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa 3ª Avaliación. Identifica e manexa a simboloxía dos Probas escritas. 



BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

elementos fundamentais de instalacións   

eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e 
saneamento, aire acondicionado e 
gas. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de 
software unha instalación para unha 
vivenda tipo con criterios de eficiencia 
enerxética.  

3ª Avaliación. Deseña co computador unha instalación 
eléctrica para unha vivenda  pequena. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

3ª Avaliación. Monta un circuito eléctrico sinxelo dunha 
instalación eléctrica en vivendas. 

Prácticas de montaxe na aula-taller. 

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

3ª Avaliación. Sinala as medidas fundamentais de 
redución do consumo enerxético dunha 
vivenda. 

Probas escritas. 

3 

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

1ª Avaliación. Explica de xeito xeral o funcionamento 
de circuítos electrónicos básicos. 

Probas escritas.  
Exercicios na aula-taller. 

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

1ª Avaliación. Explica de xeito básico as características  
e as funcións do resistor, condesador, 
díodo e transistor. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

1ª Avaliación. Simula co computador circuítos 
analóxicos básicos e interpreta o seu 
funcionamento. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

1ª Avaliación. Deseña e monta nunha placa de proba 
circuítos analóxicos e dixitais básicos. 

Prácticas de montaxe na aula-taller. 
Deseño e fabricación dun proxecto de 
control na aula-taller. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas 
empregando a álxebra de Boole. 

1ª Avaliación. Realiza exercicios de lóxica sinxelos 
utilizando a álxebra de Boole. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións 
lóxicas con procesos técnicos. 

1ª Avaliación. Aplica a formulación lóxica en procesos 
técnicos sinxelos. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas 
lóxicas problemas tecnolóxicos 

1ª Avaliación. Deseña con portas lóxicas minimizando 
co diagrama de Karnaugh problemas 

Probas escritas 
Prácticas de montaxe na aula-taller. 



BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

sinxelos. tecnolóxicos sinxelos. 

4 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes 
dos sistemas automáticos. 

2ª Avaliación. Nomea os principais compoñentes dos 
sistemas automáticos. 

Probas escritas. 

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

2ª Avaliación. Diferencia un sistema de control en lazo 
aberto dun en lazo pechado. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

TEB4.2.1. Representa e monta 
automatismos sinxelos. 

1ª-2ª Avaliación. Deseña e fabrica un automatismo 
básico. 

Probas escritas. 
Deseño e fabricación dun proxecto de 
control na aula-taller. 

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. 

2ª Avaliación. Desenvolve un programa sinxelo co 
software S4A ou similar para controlar 
un sistema automático ou un robot que 
funcione de forma autónoma en función 
da información que recibe do exterior. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

5 

TEB5.1.1. Describe as principais 
aplicacións das tecnoloxías hidráulica 
e pneumática. 

2ª Avaliación. Relaciona algunhas aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática. 

Probas escritas. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

2ª Avaliación. Identifica os principais elementos das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática e 
describe o funcionamento de sistemas 
sinxelos nos que se usan ditas 
tecnoloxías. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

2ª Avaliación. Debuxa esquemas pneumáticos ou 
hidráulicos que resolvan problemas 
tecnolóxicos sinxelos e nomea os seus 
elementos.  

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

2ª Avaliación. Simula  no ordenador montaxes de 
circuítos pneumáticos e hidráulicos 
sinxelos. 

Prácticas de ordenador na aula-taller. 

6 

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

3ª Avaliación. Sinala os principais cambios 
tecnolóxicos que máis repercutiron na 
historia da humanidade. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 



BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

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

3ª Avaliación. Analiza de xeito básico obxectos 
técnicos, tendo en conta a súa influencia 
no contorno na época na que foron 
fabricados e a súa evolución dende o 
punto de vista histórico. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 

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. 

3ª Avaliación. Analiza de xeito básico a relación entre o 
desenvolvemento tecnolóxico e o 
contexto histórico no que se produce. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 

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

3ª Avaliación. Con axuda da información de Internet  
por medio dunha actividade tipo 
webquest interpreta os principais 
cambios tecnolóxicos, económicos e 
sociais ao longo da historia. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

 

A avaliación é continua e a porcentaxe de valoración de cada bloque é a seguinte: 
 

Asimilación dos contidos e adquisición de competencias 
 

- Probas escritas: 60% 
- Planificacións individuais e de grupo:7,5% 
- Fabricacións: 7,5% 
- Resolución de exercicios e prácticas: 10% 
- Manexo dos programas informáticos: 5% 
- Notas e observación diaria na clase:10% 

 

 
Para obter a nota do seu grupo de traballo no taller, o/a alumno/a deberá colaborar activamente co desenvolvemento dos proxectos. 
 
O cumprimento das normas básicas de seguridade e hixiene, e de mantemento do material e ferramentas do taller son aspectos fundamentais 
para superar a materia.  
 
A nota final de xuño será a media aritmética das tres avaliacións.  



 


