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

BLOQUE 
 E APRENDIZAXE AVALIABLE 

TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 

1 

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá 

solución a un problema técnico sinxelo, 

mediante o proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos. 

Todas as 
avaliacións. 

Deseña un prototipo que dá solución 
a un problema técnico sinxelo con 

pequenos erros na representación. 

Deseño do prototipo realizado nun 
sistema de representación. 

TEB1.2.1. Elabora a documentación 
necesaria para a planificación da 

construción do prototipo. 

Todas as 
avaliacións. 

Cubre os documentos básicos 
necesarios para a planficación da 

construción dun prototipo sinxelo. 

Realización da planificación do 
proxecto con todos os documentos que 

a compoñen. 

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá 

solución a un problema técnico sinxelo, 

mediante o proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos. 

Todas as 

avaliacións. 

Fabrica un prototipo que case dá 

solución ao problema técnico 

principal plantexado. 

Fabricación do prototipo. 

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

Todas as 
avaliacións. 

Mantén habitualmente unha actitude 
de respeto e colaboración cos seus 

compañeiros. 

Observación na aula. 

 
 
 
 
 

2 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e 

perspectivas obxectos e sistemas técnicos, 

mediante esbozos e empregando criterios 

normalizados de cotación e escala. 

Todas as 

avaliacións. 

Representa mediante esbozos en 

perspectiva caballera ou isométrica 

obxectos ou sistemas técnicos nos 

que se aprecie axeitadamente o 

obxecto ou sistema a fabricar. 

Realización de exercicios. 

Realización de probas escritas. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos 
sinxelos como elementos de información de 

produtos tecnolóxicos. 

Todas as 
avaliacións. 

Interpreta esbozos e bosquexos de 
produtos tecnolóxicos sinxelos. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

TEB2.3.1. Produce os documentos 
relacionados cun prototipo sinxelo 

empregando software específico de 

apoio. 

Todas as 
avaliacións. 

Realiza un orzamento sinxelo  nunha 
folla de cálculo e elabora os 

documentos básicos de presentación 

dun prototipo cun procesador de 

texto. 

Realización de exercicios no 
ordenador da aula. 

 
 
 
 
 

3 

TEB3.1.1. Describe as características 

propias dos materiais de uso técnico. 
Característ

icas xerais: 

1ª 

Avaliación. 

A madeira: 

2ª 

Avaliación. 

Os metais: 3ª 
Avaliación. 

Describe as propiedades

 máis importantes dos 

materiais. 

Realización de exercicios. 

Realización de probas escritas. 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con 

que están fabricados obxectos técnicos 

cotiás. 

Todas as 

avaliacións. 

Identifica os principais materiais cos 

que están fabricados obxectos 

técnicos cotiás. 

Realización de exercicios. 

Realización de probas escritas. 



TEB3.2.1. Identifica e manipula con 

seguridade as ferramentas do taller en 

operacións básicas de conformación dos 

materiais de uso técnico. 

Todas as 

avaliacións. 

Identifica e manipula con seguridade 

as ferramentas básicas de traballo no 

taller. 

Observación no taller. 

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no 

taller con especial atención ás normas de 

seguridade e saúde. 

Todas as 
avaliacións. 

Elabora un plan básico de traballo no 
taller tendo en conta as normas 

fundamentais de seguridade e saúde. 

Realización do plan no taller. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, 
as características propias que configuran 

os tipos de estruturas, apoiándose en 

información escrita. 

1ª Avaliación. Describe as principais 
características dos diferentes tipos 

de estructuras. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos 

característicos e a súa transmisión nos 

elementos que configuran a estrutura. 

1ª Avaliación. Identifica os esforzos característicos 

nunha estrutura sinxela. 

Realización de exercicios. 

Realización de probas 

escritas. 

TEB4.2.1. Describe, mediante información 

escrita e gráfica, como transforman e 
transmiten o movemento distintos 

mecanismos. 

3ª Avaliación. Describe como transmiten o 
movemento os principais 

mecanismos de transmisión e de 

transformación de movemento. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión 

de elementos mecánicos como as poleas e 
as engrenaxes. 

3ª Avaliación. Calcula relacións de
 transmisións simples en 

poleas e engrenaxes. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos
 que configuran

 unha 

3ª Avaliación. Explica a función dos elementos que 
compoñen unha máquina ou sistema 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

 máquina ou un sistema desde o punto de 

vista estrutural e mecánico. 

 mecánico sinxelo.  

TEB4.2.4. Simula mediante software 

específico e mediante simboloxía 

normalizada sistemas mecánicos. 

3ª Avaliación. Simula e interpreta con software 
especifico o funcionamento de 

sistemas mecánicos sinxelos. 

Exercicios de simulación no ordenador 
da aula. 

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas 

mecánicos que cumpran unha función 

determinada. 

3ª Avaliación. Deseña e fabrica un sistema 

mecánico sinxelo que acade unha 

multiplicación de forza. 

Deseño e fabricación do

 sistema mecánico. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos 
eléctricos básicos empregando lámpadas, 

zumbadores, motores, baterías e 

conectores. 

2ª Avaliación. Deseña e monta circuitos eléctricos 
básicos en serie e paralelo. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

Realización de prácticas de montaxe 

no taller. 

TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos 

básicos, utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta cos 

elementos que o configuran. 

2ª Avaliación. Deseña e experiementa con circuítos 

eléctricos básicos mediante software 

específico. 

Exercicios de simulación no ordenador 

da aula. 

 
 
 
 
 
 
 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 

computador. 
3ª Avaliación. Identifica as partes fundamentais dun 

computador. 

Realización de exercicios. 

Realización de probas escritas. 

TEB5.2.1. Manexa programas

 e software básicos. 
Todas as 

avaliacións. 

Manexa básicamente un procesador 

de texto, unha folla de cálculo, un 

simulador de circuítos eléctricos e de 

sistemas mecánicos e o programa 

scratch. 

Realización de exercicios no 

ordenador da aula. 



5 TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente 

equipamentos informáticos e dispositivos 

electrónicos. 

Todas as 
avaliacións. 

Utiliza adecuadamente o ordenador 
asignado respetando as normas de 

manexo. 

Observación do manexo na aula. 

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde 

proxectos técnicos sinxelos con 

equipamentos informáticos. 

Todas as 

avaliacións. 

Utiliza un programa de ofimática para 

a elaboración dun proxecto técnico 

sinxelo. 

Realización de exercicios no 

ordenador da aula. 

TEB5.3.1. Deseña e 

 elabora aplicacións 

 informáticas sinxelas 

3ª Avaliación. Realiza videoxogos moi sinxelos co 
programa Scratch. 

Aplicacións acadadas. 

 mediante un contorno
 de programación 

gráfico. 

  Realizacións de probas escritas. 

 
 

  



 

2. Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado 
Aínda que a avaliación é continua dada a natureza non progresiva da materia, onde cada 

unidade non ten ningunha relación co resto, a cualificación final será a media aritmética das 

cualificacións das tres avaliacións. 

Dentro de cada avaliación, a cualificación calcularase segundo a seguinte proporción: 

 

Media dos exames realizados 70 % 

Media dos traballos/proxectos realizados 30 % 

 

Dependendo das características das diferentes unidades e do desenvolvemento do curso, 

algunhas veces non será posible realizar traballos ou proxectos, en cuxo caso o 100% da 

cualificación obteráse da media aritmética dos exames. 

Tamén dependendo da natureza das unidades (como no caso das aplicacións ofimáticas), 

pódese dar o caso de non haber exames e só traballos ou proxectos, en cuxo caso a súa 

media suporá o 100% da nota. 

Os exames poderán ser exercicios escritos, exposición de traballos ou probas informáticas, 

realizadas por medios telemáticos, normalmente durante a sesión de clase. 

 

Con respecto á cualificación de cada avaliación, unha vez calculada a nota, esta poderá 

estar corrixida á alta ou baixa por acumulación de positivos ou negativos (diariamente) 

segundo o devir do alumnado durante o trimestre. Realizarase a suma de positivos e 

negativos e o balance total será multiplicado polo factor corrector 0,1. O resultado será 

sumado á nota media corrixindo así lixeiramente á alta ou á baixa a cualificación final. 

En caso de que o número resultante non sexa un número natural, se o alumna conta con 

negativos, o número redondearase á baixa. En caso de non ter negativos, redondearase 

seguindo a regra matemática normal de redondeo, é dicir, redondeando á alta en caso de 

ser o primeiro decimal maior que 5. 

 

Serán considerado positivos: 



• Saír á pizarra voluntariamente para a realización dun exercicio (1). 

• A realización de proxectos ou traballos voluntarios (1). 

• O intento de expresarse en inglés tanto na clase como nos exercicios e probas (1). 

• Calquera contribución excepcionalmente positiva ou interesante que o profesor 

considere (1). 

 

Serán considerados negativos: 

• A non realización, presentación ou entrega das tarefas asignadas (1). 

• Asistir á clase sen o necesario material escolar (caderno, portátil E-Dixgal ou 

calquera outro que  profesor requirise(1). 

• comportamento reiteradamente disruptivo ou negativo que implique a interrupción ou 

distorsión da clase (1). 

• comportamento que motive a recolocación temporal nun entorno de aprendizaxe 

individualizado (2). 

• comportamento que motive a imposición dun apercibimento de conducta 

incorporable ao seu expediente (5). 
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