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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Representar algoritmos mediante diagramas de fluxo.   Elabora diagramas de fluxo para deseñ ar e representar algoritmos. 

Resolver problemas sinxelos utilizando  algoritmos. 
Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven. 
Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións.  

Analizar a estrutura dun programa informático, identificando os elementos 

propios da linguaxe scratch e coñ ecer a súa función. 

Identifica elementos caracteŕısticos da linguaxe de programación scratch en 
programas sinxelos. 
Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe scratch. 

Empregar  as  construcións  básicas  da  linguaxe  de  programación scratch  
para resolver problemas. 

Emprega correctamente os elementos do contorno de programación. 

Resolver problemas sinxelos na linguaxe de programación scratch 

empregando instrucións básicas. 

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

Realiza programas sinxelos na linguaxe scratch empregando instrucións básicas.  

Resolver problemas na linguaxe de programación  scratch empregando 

instrucións iterativas. 

Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe scratch empregando 
instrucións condicionais e iterativas. 

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

Resolver problemas na linguaxe de programación   scratch empregando 

variables e estruturas de datos. 

 

Realiza programas de certa complexidade na linguaxe scratch empregando 
variables e estruturas de almacenamento. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Tarefas de implementaci ón de código na plataforma scratch.   
Observaci ón do traballo de aula.   
Probas de comprensi ón escrita. 

Instrumentos:   Execución e análise do código programado 

                         Ficha de control de aula 
                         Correción de probas   

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Nota media da 1ª e 2ª avaliación+ tarefas entregadas na terceira avaliación 
que só se cuantificarán para subir nota (máximo 2 puntos). 
 

Alumando con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara 

o aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  

Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 

que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 

Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a 
nova media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou 
suspenderá a materia en caso contrario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aos alumno/as que non acadaran os obxectivos en xuño mandaráselle 
tarefas para o verán, que deberán entregar na plataforma EDIXGAL antes 
do 1 de setembro de 2020. En caso de que non entreguen faráselle un 
exame presencial ou virtual de non permitilo as condicións sanitarias. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Empregar  as  construcións  básicas  da  linguaxe  de  programación scratch  para 
resolver problemas. 
Resolver problemas sinxelos na linguaxe de programación scratch empregando 
instrucións básicas. 
Resolver problemas na linguaxe de programación  scratch empregando instrucións 
iterativas. 

 

Criterios de cualificación: 
A cualificación será a nota media das tarefas pedidas. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
P: Tarefas de Implementaci ón de código na plataforma scratch.   
I:   Execuci ón e análise do código programado 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 

Asignación de tarefas, comentarios e probas 

Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 

electrónico e dos foros de novas e dúbidas da aula virtual 

Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O traballo será eminentemente práctico, os alumnos resolverán as 

pequenas  tarefas  (programas)  plantexados  polo  profesor  e  compartirán  as  

solucións  e     dúbidas que  que atoparon poñendo en común o traballo feito por 

eles  no foro de dúbidas do curso Programación con Scratch creado no Eva de 

Edixgal 

 

Aqueles alumnos que teñan un menor ritmo de aprendizaxe farán un 

menor número de tarefas  con ,un seguemento especial por parte do profesor 

e coa axuda dos propios compañeiros. Terán máis tempo na resolución das 

tarefas. 

Para os alumnos sen conectividade poden facer as tarefas 

no programa de Scratch offline, que vén instalado en todos os 

equipos Edixgal que teñen os alumnos, e poden gardar as 

tarefas nun pendrive que poderán deixar no instituto, ou se 

teñen posibilidade mandalas por correo electrónico. 

 

Materiais e recursos 

Ordenador proporcionado pola Xunta de Galicia a través do programa 

Edixgal, 

Curso de Programación con Scratch creado en Edixgal 

Foro de Novas e Foro de Dúbidas do curso 

Correo electrónico 

Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais (Código 

octopus ) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Foro de novas  e dúbidas do curso creado no Eva de Edixgal e correo 
electrónico  
As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar móbil. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:IES ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ 

CURSO:1º BAC 
MATERIA:TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
DEPARTAMENTO:TECNOLOXÍA 
DATA:11-05-2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización  

a 
c 
e 
g 
h 
i 
l 
m 
p 

B1.1. Proceso cíclico de deseño, 
produción, comercialización e mellora de 
produtos. 
B1.2. Análise sistemática de produtos 
tecnolóxicos actuais e do seu impacto 
social. 
B1.3. Planificación e desenvolvemento 
práctico dun proxecto de deseño e 
produción dun produto. 

B1.1. Identificar e describir as etapas 
necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 
comercialización, investigar acerca da súa 
influencia na sociedade e propor melloras 
desde o punto de vista tanto da súa 
utilidade como do seu posible impacto 
social. 

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. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCL 

a 
e 
g 
h 

B1.4. Normalización. Control de calidade. 
Patentes. 

B1.2. Explicar as diferenzas e as 
similitudes entre un modelo de excelencia 
e un sistema de xestión da calidade, 
identificando os principais actores que 
interveñen e valorando criticamente a 
repercusión que a súa implantación pode 
ter sobre os produtos desenvolvidos, e 
expolo oralmente co apoio dunha 
presentación. 

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

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

TI1B1.2.2. Desenvolve o esquema dun 
sistema de xestión da calidade, razoando 
a importancia de cada axente implicado. 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 2. Máquinas e sistemas  

d 
e 
g 
i 

B2.1. Máquinas e sistemas. Elementos e 
dispositivos que os compoñen. 

B2.1. Analizar os bloques constitutivos de 
sistemas e/ou máquinas, interpretando a 
súa interrelación, e describir os principais 
elementos que os compoñen, utilizando o 
vocabulario relacionado co tema. 

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. 

CMCCT 
CAA 
CCL 

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

CMCCT 
CD 
CCL 

d 
g 
i 
m 

B2.2. Máquinas e sistemas mecánicos. 
Transmisión e transformación de 
movementos. 
B2.3. Circuítos eléctricos e electrónicos. 
B2.4. Circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

B2.2. Realizar esquemas de sistemas 
mecánicos e de circuítos eléctrico-
electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos 
que dan solución a problemas técnicos, 
con axuda de programas de deseño 

TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un 
programa de CAD, o esquema dun circuíto 
eléctrico-electrónico, pneumático ou 
hidráulico que dea resposta a unha 
necesidade determinada. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
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 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

B2.5. Simboloxía normalizada. 
B2.6. Deseño, simulación e montaxe de 
sistemas mecánicos, de circuítos 
eléctricos e electrónicos, e de circuítos 
pneumáticos ou hidráulicos. 

asistido, e calcular os parámetros 
característicos destes. 

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. 

CMCCT 
 

d 
g 
i 
m 

B2.7. Instrumentos de medida de 
magnitudes eléctricas. Realización de 
medidas en circuítos eléctricos e 
electrónicos. 

B2.3. Verificar o funcionamento de 
circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos e hidráulicos característicos, 
interpretando os seus esquemas, 
utilizando os aparellos e os equipamentos 
de medida adecuados, interpretando e 
valorando os resultados obtidos, 
apoiándose na montaxe ou nunha 
simulación física destes. 

TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais 
en circuítos eléctrico-electrónicos, 
pneumáticos ou hidráulicos, debuxando as 
súas formas e os valores nos puntos 
característicos 

CMCCT 
CD 

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

CMCCT 
CAA 

d 
g 
i 
m 

B2.8. Sistemas automáticos de control: 
compoñentes básicos. 
B2.9. Control programado. Deseño, 
construción e programación dun sistema 
robótico. 

B2.4. Deseñar, construír e programar un 
sistema robotizado cuxo funcionamento 
solucione un problema determinado. 

TI1B2.4.1. Deseña, constrúe e programa 
un sistema automático ou robot cos 
actuadores e os sensores axeitados, para 
que o seu funcionamento solucione un 
problema determinado. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

 Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación  

d 
e 
i 

B3.1. Estrutura interna e propiedades dos 
materiais. Técnicas de modificación das 
propiedades. 

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 coas 
modificacións que se poidan producir. 

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

CMCCT 
CAA 

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

CMCCT 
CCL 

d 
e 
g 
i 

B3.2. Identificación dos materiais 
utilizados en produtos tecnolóxicos 
actuais. 

B3.2. Relacionar produtos tecnolóxicos 
actuais ou novos cos materiais que 
posibilitan a súa produción, asociando as 
súas características cos produtos 
fabricados, utilizando exemplos concretos. 

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. 

CMCCT 
CD 
CCL 

d 
e 
i 

B3.3. Técnicas de fabricación. Máquinas e 
ferramentas apropiadas para cada 
procedemento. Normas de seguridade e 

B3.3. Describir as técnicas utilizadas nos 
procesos de fabricación tipo, identificando 
as máquinas e as ferramentas utilizadas e 

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

CMCCT 
CCL 
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 Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

l hixiene no traballo. as condicións de seguridade propias de 
cada unha, apoiándose na información 
proporcionada na web dos fabricantes. 

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

CMCCT 

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. 

CMCCT 
CCL 
CSC 

d 
i 
h 
l 
p 

B3.4. Impacto ambiental e social da 
obtención de materiais e da fabricación de 
produtos tecnolóxicos. 

B3.4. Analizar o impacto ambiental e 
social que poden producir os procesos de 
obtención de materiais e os procesos de 
fabricación. 

TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental 
que poden producir as técnicas utilizadas. 

CMCCT 
CSC 

 Bloque 4. Recursos enerxéticos  

d 
e 
g 
i 
h 
l 
p 

B4.1. Recursos enerxéticos. Produción e 
distribución da enerxía eléctrica. 
B4.2. Impacto ambiental e 
sustentabilidade. Impacto ambiental da 
produción enerxética en Galicia. 

B4.1. Analizar a importancia que os 
recursos enerxéticos teñen na sociedade 
actual, e describir as formas de produción 
de cada unha, así como as súas 
debilidades e fortalezas no 
desenvolvemento dunha sociedade 
sustentable. 

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

CMCCT 
CCL 
CSC 

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. 

CMCCT 
CCL 

d 
e 
g 
h 
i 
l 

B4.3. Consumo enerxético en vivendas e 
locais. Cálculos e estimación de consumo. 
Técnicas e criterios de aforro enerxético. 

B4.2. Realizar propostas de redución de 
consumo enerxético para vivendas ou 
locais coa axuda de programas 
informáticos e a información de consumo 
dos mesmos. 

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

CSC 
CCL 

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

CMCCT 
CD 

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. 

CMCCT 
CAA 
CSC 
CD 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática 

Posta en común 

Análise de traballos e exercicios 

Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 

Rexistro 

Debate 

Traballos entregados 

Produtos audiovisuais 

Probas escritas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se con 

esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota resultante 

sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado no terceiro 

trimestre. 

Alumando con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara o 

aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  

Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 

que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 

Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a nova 
media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou suspenderá 
a materia en caso contrario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 

desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 

Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean as 
condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o principio de 
igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 

Consecución dos obxectivos mínimos. 

Realización de proba escrita final (se fose necesario). 
 
 

Criterios de cualificación: 

O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios asignados durante 

eses períodos. 

Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres.  

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita sobre as 

avaliacións que teña suspensas.  

Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de aprobar, 

sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o terceiro trimestre, 

ao igual que o resto do alumnado 

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 

Asignación de tarefas, comentarios e probas 

Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 

electrónico e dos foros de novas e dúbidas da aula virtual. 

Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través dos foros da aula virtual e o 

correo electrónico. 

Mediante a aula virtual facilitánselle os materiais e recursos necesarios para a 

preparación e aprendizaxe da materia. 

Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 

 

Realizo vídeoleccións que colgo na aula virtual e que poden ver á hora que 

mellor lles conveña e visionala cantas veces queiran. 

Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 

comunicación moi fluída por correo electrónico e foros da aula virtual. 

Todo o alumnado de 1º BAC ten conectividade e a maioría de alumnos 

entrega as tarefas e conéctase á aula virtual de maneira regular.  

Materiais e recursos 

Apuntes en PDF elaborados polo docente. 

Videoleccións elaboradas polo docente. 

Video tutoriais procedentes da Internet. 

Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 

Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Foro de novas  e dúbidas do curso creado na aula virtual do instituto e 
correo electrónico  
As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 

móbil. 

Publicidade  
A modificación desta programación será posta á disposición das 
familias na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Materiais  

g 

h 

i 

l 

B1.1. Estrutura interna e propiedades 
dos materiais. 

B1.2. Procedementos de ensaio e 
medida de propiedades dos materiais. 

B1.3. Técnicas de modificación das 
propiedades dos materiais. 

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. 

TI2B1.1.1. Explica como se poden 
modificar as propiedades dos materiais, 
tendo en conta a súa estrutura interna. 

 

CCL 

CMCCT 

TI2B1.1.2. Selecciona o material máis 
axeitado para unha aplicación concreta, 
obtendo información por medio das 
tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

 Bloque 2. Principios de máquinas  

d 

e 

g 

i 

l 

B2.1. Máquinas: conceptos 
fundamentais, estrutura e tipos. 

B2.2. Deseño asistido de máquinas e 
simulación do seu funcionamento. 

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. 

TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de 
máquinas empregando programas de 
deseño CAD, e explica a función de 
cada un no conxunto. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

TI2B2.1.2. Define as características e a 
función dos elementos dunha máquina, 
interpretando planos de máquinas 
dadas. 

 

CCL 

CAA 

h 

i 

l 

B2.3. Máquinas térmicas: tipos, 
funcionamento e aplicacións principais. 

B2.4. Máquinas eléctricas: tipos, 
funcionamento e aplicacións principais. 

B2.5. Magnitudes que definen as 
máquinas. 

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

TI2B2.2.1. Calcula rendementos de 
máquinas tendo en conta as enerxías 
implicadas no seu funcionamento. 

CMCCT 

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e 
as partes dos motores térmicos e 
eléctricos. 

CCL 

CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 3. Sistemas automáticos  

b 

e 

h 

i 

l 

B3.1. Estrutura e tipos de sistemas 
automáticos. 

B3.2. Elementos que compoñen un 
sistema de control. Simboloxía. 

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. 

TI2B3.1.1. Define as características e a 
función dos elementos dun sistema 
automático, interpretando planos e 
esquemas destes. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de 
control de lazo aberto e pechado, e 
propón exemplos razoados. 

CMCCT 

CAA 

g 

l 

m 

B3.3. Deseño e simulación de sistemas 
automáticos. 

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

TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques 
xenéricos sistemas de control para 
aplicacións concretas, describe a 
función de cada bloque no conxunto e 
xustifica a tecnoloxía empregada. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

i 

l 

m 

B3.4. Representación dos sinais de 
entrada e saída de sistemas 
automáticos. 

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. 

TI2B3.3.1. Verifica mediante 
simuladores os sinais de entrada e 
saída dun sistema automático. 

CMCCT 

CD 

e 

i 

l 

m 

B3.5. Simulación, montaxe e 
experimentación de circuítos eléctricos 
ou pneumáticos. 

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

TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos 
simples, interpretando esquemas e 
realizando gráficos dos sinais nos 
puntos significativos. 

 CMCCT 

 CAA 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática 

Posta en común 

Análise de traballos e exercicios 

Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 

Rexistro 

Debate 

Traballos entregados 

Produtos audiovisuais 

Probas escritas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se con 

esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota resultante 

sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado no terceiro 

trimestre. 

Alumando con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara o 

aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  

Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 

que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 

Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a nova 
media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou suspenderá 
a materia en caso contrario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 

desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 

Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean as 
condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o principio de 
igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 

Consecución dos obxectivos mínimos. 

Realización de proba escrita final (se fose necesario). 
 

Criterios de cualificación: 

O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios asignados durante 

eses períodos. 

Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres.  

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita sobre as 

avaliacións que teña suspensas.  

Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de aprobar, 

sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o terceiro trimestre, 

ao igual que o resto do alumnado 

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 

Asignación de tarefas, comentarios e probas 

Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 

electrónico e dos foros de novas e dúbidas da aula virtual 

Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Mediante a aula virtual facilitánselle os materiais e recursos necesarios para a 

preparación e aprendizaxe da materia. 

Dado que a materia de Tecnoloxía Industrial non entra nas probas 
ABAU non estou dando novos contidos, só de repaso. 
 

Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 

 

Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 

comunicación moi fluída por correo electrónico e foros da aula virtual. 

Todo o alumnado de 2º de BAC ten conectividade. 

Materiais e recursos 

Apuntes en PDF elaborados polo docente. 

Video tutoriais procedentes da Internet. 

Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 

Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Foro de novas  e dúbidas do curso creado na aula virtual do instituto e 
correo electrónico  
As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 

móbil. 

Publicidade  
A modificación desta programación será posta á disposición das 
familias na páxina web do centro. 



 
 

2º ESO: TECNOLOXÍA (CLIL) 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
 

BLOQUE                                                 
               
            

                                
           

1 

                                     
                               
                               
                                       

         
              

 

                    
                     
                 
sinxelo con pequenos 
erro     
                 

 

                              
               
                 

 

                                  
                                  
                           

                    
                   
                       
                
prototipo sinxelo.  

                             
                         
                            

                                     
                                  
                               
                                       

                     
                     
                    
principal plantexado.  

                           

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

                     
                 
          
                      
              

                      

 

2 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas 
                                   
                             
                                     
                    

   
             

                    
           
                      
              
                     
                    
aprecie 
axeitadamente o 
obxecto ou sistema a 
fabricar.  

 

                           
                      
escritas.  

TEB2.2.1. Interpreta esbo      
                                  
                           
               

                     
             
                      
sinxelos.  

 

                           
                      
escritas.  

 

TEB2.3.1. Produce os documentos 
                                   
                                  
apoio. 

                     
                       
                     
                   
                    
prototipo cun 
procesador de texto.  

 

                             
ordenador da aula.  

 

4                                                                                        



                                        
                                   
                                    

             

 

                    
diferentes tipos de 
estructuras.  

 

                      
escritas.  

 

                                 
                                    
nos elementos que configuran a 
estrutura.  

   
             

 

                       
                      
estrutura sinxela. 

                           
                      
escritas.  

                             
                                    
transforman e transmiten o 
movemento distintos mecanismos.  

              
             
             
           
              
                 
                  
movemento.  

                           
                      
escritas.  

                                
                                   
como as poleas e as engrenaxes. 

                     
                     
en poleas e 
engrenaxes.  

 

                           
                      
escritas.  

 

                                
                              
                                    
                                 

                      
              
              
   uina ou sistema.  

 

                           
                      
escritas. 

5 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 
computador.  

   
             

Identifica as partes 
fundamentais dun 
computador.  

                           
                      
escritas.  

                             
                   

         
              

 

Utiliza 
adecuadamente o 
ordenador asignado 
respetando as normas 
de manexo.  

                         
aula.  

                                      
                                
                            

                    
                    
                
                 
sinxelo.  

 

                             
ordenador da aula.  

 

 
 
 
 

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Avaliación Procedementos: 

Observación sistemática 
Posta en común 
Realización de proxectos 
Análise de traballos e exercicios 



Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 
Rexistro 
Debate 
Traballos entregados 
Resultado de proxectos 
Produtos audiovisuais 
Probas escritas 

Cualificación final Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se con 
esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota resultante 
sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado no terceiro 
trimestre. 
 
Alumando con algunha avaliación pendente: 
Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara o 
aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  
Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 
que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 
Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a nova 
media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou suspenderá 
a materia en caso contrario. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 
desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 
Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean as 
condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o principio de 
igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 
Consecución dos obxectivos mínimos. 
Realización de proba escrita final (se fose necesario). 

Criterios de cualificación: 
O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios asignados 
durante eses períodos. 
Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros 
trimestres.  
En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita sobre 
as avaliacións que teña suspensas.  
Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de 
aprobar, sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o 
terceiro trimestre, ao igual que o resto do alumnado. 
En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 

 



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
Actividades Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 
Asignación de tarefas. 
Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 
electrónico. 
Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través da aula virtual e o correo 
electrónico (que resultou ser máis áxil). 
Mediante a aula virtual se lle facilitan os materiais e recursos necesarios 
para a preparación e aprendizaxe da materia. 
Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 
 Todo o alumnado de 1º contaba con ordenadores de similares 
características (equipos Edixgal) e conexión á Internet.  
Non realicei clases por videoconferencia, dado que polo elevado número de 
alumnos e alumnas por aula (mais de 25) estimei pouco probable o feito de 
poder atendelos a todos ben e ao mesmo tempo. En lugar diso, realicei 
vídeos con clases semanales que podían ver á hora que mellor lles conviña, 
e mesmo visionala de veces cantas veces quixeran. 
Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 
comunicación moi fluída por correo electrónico e aula virtual. 
Porén, un reducido número de alumnos non presentou os traballos, pero 
coinciden con aqueles que non presentaron habitualmente as tarefas de 
maneira presencial. 
Todo o alumnado de 2º ten conectividade, pois interactúa frecuentemente 
na aula virtual ou noutras materias. 

Materiais e recursos Apuntes en PDF elaborados polo docente. 
Video tutoriais elaborados polo docente. 
Video tutoriais procedentes da Internet. 
Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 
Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
Información ao 
alumnado e ás familias 

As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 
móbil. 
O alumnado é informado de todo o que lle atinxe por correo electrónico e a 
aula virtual. 

Publicidade A modificación desta programación será posta á disposición das familias na 
páxina web do centro. 

 



 
 

3º ESO. TECNOLOXÍA (CLIL) 

1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 
 

Obxectivos  Contidos                                                      Competencias 
clave  

                                                          

a, b,f, g, 
h, l, o 

                        
                               
                        
humanas. 
                              
                       
                    

                              
                            
                     
                        
                 
                             
                    
                            
                             
                         
seu posible impacto social.  

                    
                            
                     
                      
                        
               

CCL 

CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

CSIEE  

CCEC  

 

a, b, c, 
d, e, f, 
g, h, m, 

o 

                                  
de prototipos ou maquetas 
mediante o uso responsable de 
materiais,               
                     

                          
                          
                              
                       
                             
                               
                                
               

                             
                            
                          
                     
                            
                          
                          
                           
contorno de traballo.  

TEB1.2.1. Elabora   
                        
                        
                           

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

                      
                            
                     
                      
                        
               

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

TEB1.2.3. Traballa en 
equipo de xeito responsable 
e respectuoso.  

CAA 
CSC 
CSIEE 

                                           

b, e, f, n 

                               
                           
esbozos bosquexos. 

B2.1. Interpretar esbozos e 
                         
                           
tecnolóxicos.  

                           
                         
                           
tecnolóxicos. 

CMCCT 
CAA 

b, e, f, 
h, o 

                            
                      
                         
                               
                     
             

                         
                          
                          
                     
                   

TEB2.2.1. Produce os 
documentos relacionados 
cun pro                  
                               

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

  



                                    

b, e, f, 
g, h, o 

                              
                        
              
                                
                      
                 

 

                  
                          
                             
                       
                            
                          
                          
                          
poidan producir.  

 

TEB3.1.1.             
                            
                          
                   
propiedades.  

CCL 
CMCCT 
CAA 

                     
                           
                          
                               

CCL 
CMCCT 
CAA 

Bloque 5.                                              

f 

                    
                          

                           
                           
              

                        
                          
                             
pezas clave.  

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

a, b, e, 
f, g, m 

                                
                          
                            
                            
                               
                    
                             

                        
                   
                             

                         
                          
                           
              

CMCTT 
CD 
CAA 
CSIEE 

                    
medidas de seguridade 
aplicables a cada           
de risco.  

CMCTT 
CD 
CAA 
CSC 

b, e,f, 
g,h, o 

                            
                          
                             
                                

                  
                        
para elaborar e comunicar 
proxectos            

                           
                     
          

CMCCT 
CD 
CAA 

                  
              
                            
                            

CMCCT 
CD 
CAA 
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
Avaliación Procedementos: 

Observación sistemática 
Posta en común 
Realización de proxectos 
Análise de traballos e exercicios 



Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 
Rexistro 
Debate 
Traballos entregados 
Resultado de proxectos 
Produtos audiovisuais 
Probas escritas 

Cualificación final Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se 
con esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota 
resultante sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado 
no terceiro trimestre. 
 
Alumando con algunha avaliación pendente: 
Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non 
acadara o aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera 
suspensas.  
Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo 
docente, que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos 
multimedia. 
Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a 
nova media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou 
suspenderá a materia en caso contrario. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 
desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 
Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean 
as condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o 
principio de igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 
Consecución dos obxectivos mínimos. 
Realización de proba escrita final (se fose necesario). 

Criterios de cualificación: 
O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios 
asignados durante eses períodos. 
Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros 
trimestres.  
En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita 
sobre as avaliacións que teña suspensas.  
Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de 
aprobar, sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o 
terceiro trimestre, ao igual que o resto do alumnado. 
En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de 
setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 



 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
Actividades Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 
Asignación de tarefas. 
Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do 
correo electrónico. 
Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través da aula virtual e o 
correo electrónico (que resultou ser máis áxil). 
Mediante a aula virtual se lle facilitan os materiais e recursos 
necesarios para a preparación e aprendizaxe da materia. 
Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 
 Todo o alumnado de 1º contaba con ordenadores de similares 
características (equipos Edixgal) e conexión á Internet.  
Non realicei clases por videoconferencia, dado que polo elevado 
número de alumnos e alumnas por aula (mais de 25) estimei pouco 
probable o feito de poder atendelos a todos ben e ao mesmo tempo. 
En lugar diso, realicei vídeos con clases semanales que podían ver á 
hora que mellor lles conviña, e mesmo visionala de veces cantas veces 
quixeran. 
Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 
comunicación moi fluída por correo electrónico e aula virtual. 
Porén, un reducido número de alumnos non presentou os traballos, 
pero coinciden con aqueles que non presentaron habitualmente as 
tarefas de maneira presencial. 
Todo o alumnado de 3º ten conectividade, pois interactúa 
frecuentemente na aula virtual ou noutras materias. 

Materiais e recursos Apuntes en PDF elaborados polo docente. 
Video tutoriais elaborados polo docente. 
Video tutoriais procedentes da Internet. 
Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 
Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
Información ao alumnado e 
ás familias 

As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 
móbil. 
O alumnado é informado de todo o que lle atinxe por correo 
electrónico e a aula virtual. 

Publicidade A modificación desta programación será posta á disposición das 
familias na páxina web do centro. 



 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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 Tecnoloxía. 2º ciclo de ESO, 3º curso  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos  

 a 
 b 
 f 
 g 
 h 
 l 
 o 

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

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. 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 
 CSIEE 
 CCEC 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 
 o 

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

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. 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso. 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica  

 b 
 e 
 f 
 n 

B2.1. Elementos de información de 
produtos tecnolóxicos: esbozos e 
bosquexos. 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos 
como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos 
como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

 CMCCT 
 CAA 
  

 b 
 e 
 f 
 h 
 o 

B2.2. Documentación técnica asociada a 
un produto tecnolóxico. Aplicacións 
informáticas de deseño gráfico por 
computador ou de simulación. 

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

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

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
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 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

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

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. 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CAA 

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

 CCL 
 CMCCT 
 CAA 

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

 b 
 f 
 h 
 o 

B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei de 
Joule. 

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

TEB4.1.1. Explica os principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa conversión. 

 CCL 
 CMCCT 

 b 
 f 

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

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

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

 CMCCT 
 CAA 

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

 CMCCT 
  

 b 
 f 
 g 

B4.4. Deseño, simulación e montaxe de 
circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

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

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

 CMCCT 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 b 
 e 
 f 
 g 

B4.5. Sistemas de control por computador. 
Elementos básicos de programación. 

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

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 
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 Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación  

 f B5.1. Elementos dun equipamento 
informático. 

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

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

 a 
 b 
 e 
 f 
 g 
 m 

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

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

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

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

 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSC 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 o 

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

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

TEB5.3.1. Instala e manexa programas e 
software básicos. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e dispositivos 
electrónicos. 

 CMCCT 
 CD 
 CAA 

TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde 
proxectos técnicos con equipamentos 
informáticos. 

 CCL 
 CMCCT 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática 

Posta en común 

Realización de proxectos 

Análise de traballos e exercicios 

Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 

Rexistro 

Debate 

Traballos entregados 

Resultado de proxectos 

Produtos audiovisuais 

Probas escritas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se con 

esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota resultante 

sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado no terceiro 

trimestre. 

Alumando con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara o 

aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  

Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 

que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 

Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a nova 
media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou suspenderá 
a materia en caso contrario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 

desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 

Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean as 
condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o principio de 
igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 

Consecución dos obxectivos mínimos. 

Realización de proba escrita final (se fose necesario). 
 
 

Criterios de cualificación: 

O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios asignados durante 

eses períodos. 

Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres.  

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita sobre as 

avaliacións que teña suspensas.  

Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de aprobar, 

sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o terceiro trimestre, 

ao igual que o resto do alumnado 

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 

Asignación de tarefas, comentarios e probas 

Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 

electrónico e dos foros de novas e dúbidas da aula virtual 

Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través dos foros da aula virtual e o 

correo electrónico. 

Mediante a aula virtual facilitánselle os materiais e recursos necesarios para a 

preparación e aprendizaxe da materia. 

Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 

 

Realizo vídeoleccións que colgo na aula virtual e que poden ver á hora que 

mellor lles conveña e visionala cantas veces queiran. 

Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 

comunicación moi fluída por correo electrónico e foros da aula virtual. 

Un tercio dos alumnos non presentou os traballos, pero coinciden con aqueles 

que non presentaron habitualmente as tarefas de maneira presencial. 

Todo o alumnado de 3º, excepto unha alumna, ten conectividade.  
Para os alumnos sen conectividade intentarase establecer comunicación 
telefónica para acordar cal vai ser a metodoloxía empregada. 

 

Materiais e recursos 

Apuntes en PDF elaborados polo docente. 

Videoleccións elaboradas polo docente. 

Video tutoriais procedentes da Internet. 

Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 

Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Foro de novas  e dúbidas do curso creado na aula virtual do instituto e 
correo electrónico  
As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 

móbil. 

Publicidade  
A modificación desta programación será posta á disposición das 
familias na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

e 

h 

o 

B1.1. Elementos e dispositivos de 

comunicación con fíos e sen eles. 

 

B1.2. Tipoloxía de redes. 

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que 

configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os 

sistemas fundamentais que se utilizan na 

comunicación con fíos e sen eles. 

CCL 

CMCCT  

CD 

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 

comunicación entre dispositivos dixitais. 

CCL 

CMCCT 

CD 

b 

e 

f 

h 

o 

B1.3. Publicación e intercambio de 

información en medios dixitais. 

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 

publicación de información dixital con 

criterios de seguridade e uso responsable. 

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. 

CD 

CAA 

CSIEE 

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade 

aplicables a cada situación de risco. 

CD 

CSC 

b 

e 

f 

B1.4. Conceptos básicos e introdución ás 

linguaxes de programación. 

B1.3. Elaborar programas informáticos 

sinxelos. 

TEB1.3.1. Desenvolve un programa 

informático sinxelo para resolver problemas, 

utilizando unha linguaxe de programación. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

b 

e 

f 

B1.5. Uso de computadores e outros 

sistemas de intercambio de información. 

B1.4. Utilizar equipamentos informáticos. TEB1.4.1. Utiliza o computador como 

ferramenta de adquisición e interpretación 

de datos, e como realimentación doutros 

procesos cos datos obtidos. 

CMCCT  

CD 

CAA 
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Bloque 2. Instalacións en vivendas 

f 

g 

B2.1. Instalacións características: eléctrica, 

de auga sanitaria e de saneamento. 

B2.2. Outras instalacións: calefacción, gas, 

aire acondicionado e domótica. 

B2.1. Describir os elementos que compoñen 

as instalacións dunha vivenda e as normas que 

regulan o seu deseño e a súa utilización.  

TEB2.1.1. Diferenza as instalacións típicas 

nunha vivenda. 

CMCCT 

CAA 

TEB2.1.2. Describe os elementos que 

compoñen as instalacións dunha vivenda. 

CCL 

CMCCT 

b 

e 

f 

g 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e 

montaxe de instalacións básicas. 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a 

simboloxía axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de 

instalacións eléctricas, calefacción, 

subministración de auga e saneamento, aire 

acondicionado e gas. 

CMCCT 

CAA 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software 

unha instalación para unha vivenda tipo con 

criterios de eficiencia enerxética.  

CMCC 

CD 

CSC 

CSIEE 

b 

g 

f 

m 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e 

montaxe de instalacións básicas. 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 

B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 

básicos e valorar as condicións que contribúen 

ao aforro enerxético. 

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e 

experimenta e analiza o seu funcionamento. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

a 

g 

h 

m 

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da 

vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de 

consumo ao aforro enerxético. 

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do 

consumo enerxético dunha vivenda. 

CAA 

CSC  

CSIEE 
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Bloque 3. Electrónica 

f 

g 

h 

o 

B3.1. Electrónica analóxica. 

B3.2. Compoñentes básicos. 

B3.3. Simboloxía e análise de circuítos 

elementais. 

B3.1. Analizar e describir o funcionamento e a 

aplicación dun circuíto electrónico e os seus 

compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun 

circuíto electrónico formado por 

compoñentes elementais. 

 

CCL 

CMCCT 

TEB3.1.2. Explica as características e as 

funcións de compoñentes básicos: resistor, 

condensador, díodo e transistor. 

 

CCL 

CMCCT 

e 

f 

B3.3. Simboloxía e análise de circuítos 

elementais. 

B3.4. Uso de simuladores para analizar o 

comportamento dos circuítos electrónicos. 

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o 

deseño e permitan a práctica coa simboloxía 

normalizada. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o 

deseño e a análise de circuítos analóxicos 

básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

b 

f 

g 

B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 

elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos 

electrónicos básicos deseñados previamente.  

CMCCT 

f 

g 

B3.6. Electrónica dixital. 

B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a 

problemas tecnolóxicos básicos. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando 

a álxebra de Boole na resolución de problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas 

empregando a álxebra de Boole. 

 

CMCCT 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con 

procesos técnicos. 

 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 
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f 

g 

B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante portas lóxicas 

problemas tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas 

problemas tecnolóxicos sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

Bloque 4. Control e robótica  

f 

g 

B4.1. Sistemas automáticos; compoñentes 

característicos de dispositivos de control. 

B4.1. Analizar sistemas automáticos e 

describir os seus compoñentes 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos 

sistemas automáticos. 

 

 

CCL 

CMCCT 

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de 

automatismos en dispositivos técnicos 

habituais, diferenciando entre lazo aberto e 

pechado. 

 

CMCCT 

CAA 

f 

g 

B4.2. Deseño e construción de robots.  

B4.3. Graos de liberdade. 

B4.4. Características técnicas. 

 

B4.2. Montar automatismos sinxelos. TEB4.2.1. Representa e monta automatismos 

sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

e 

g 

B4.5. O computador como elemento de 

programación e control. 

B4.6. Linguaxes básicas de programación. 

B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na 

experimentación con prototipos deseñados. 

B4.3. Desenvolver un programa para controlar 

un sistema automático ou un robot e o seu 

funcionamento de forma autónoma. 

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. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

g 

m 

B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ao 

longo da historia. 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao 

longo da historia.  

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos 

máis importantes que se produciron ao longo 

da historia da humanidade. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

CSC 

l 

n 

B6.2. Análise da evolución de obxectos 

técnicos e tecnolóxicos. Importancia da 

normalización nos produtos industriais. 

B6.2. Analizar obxectos técnicos e 

tecnolóxicos mediante a análise de obxectos. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa 

relación co contorno, interpretando a súa 

función histórica e a evolución tecnolóxica. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 

a 

f 

l 

n 

B6.3. Aproveitamento de materias primas e 

recursos naturais. 

B6.4. Adquisición de hábitos que potencien o 

desenvolvemento sustentable. 

B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no 

día a día. 

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. 

CCL  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións 

tecnolóxicas, económicas e sociais en cada 

período histórico, axudándose de 

documentación escrita e dixital.

CCL

CMCCT

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación sistemática 

Posta en común 

Realización de proxectos 

Análise de traballos e exercicios 

Avaliación de coñecementos 

Instrumentos: 

Rexistro 

Debate 

Traballos entregados 

Resultado de proxectos 

Produtos audiovisuais 

Probas escritas 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase unha media das notas das dúas primeiras avaliacións.  Se con 

esta media o alumno ou alumna acada o aprobado, á nota resultante 

sumaráselle de 0 a 2 puntos de acordo co traballo realizado no terceiro 

trimestre. 

Alumando con algunha avaliación pendente: 

Se ao facer a media das dúas avaliacións o alumno ou alumna non acadara o 

aprobado, debería recuperar as avaliacións que tivera suspensas.  

Para isto, deberá realizar unha serie de exercicios propostos polo docente, 

que poden ser escritos, proxectos físicos ou arquivos multimedia. 

Tras entregar os traballos de cada avaliación suspensa calcularáselle a nova 
media e aplicaráselle o criterio anterior en caso de aprobar, ou suspenderá 
a materia en caso contrario. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No mes de setembro realizará unha proba escrita sobre a materia 

desenvolvida no 1º e 2º trimestres. 

Segundo sexan as condicións sanitarias, a proba realizarase de xeito 
presencial ou telemático, asegurando o centro educativo que se dean as 
condicións axeitadas para a realización da proba garantindo o principio de 
igualdade de oportunidades, no segundo suposto. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Traballo ao longo de todo o curso con seguimento trimestral. 

Consecución dos obxectivos mínimos. 

Realización de proba escrita final (se fose necesario). 
 
 

Criterios de cualificación: 

O 1º e 2º trimestre avaliarase en base a unha serie de exercicios asignados durante 

eses períodos. 

Calcularase a media das cualificacións obtidas nos dous primeiros trimestres.  

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar unha proba escrita sobre as 

avaliacións que teña suspensas.  

Con estas novas puntuacións realizarase unha nova media. En caso de aprobar, 

sumaráselle de 0 a 2 puntos polo traballo realizado durante o terceiro trimestre, 

ao igual que o resto do alumnado 

En caso de non acadar o aprobado, deberá realizar o exame de setembro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Proba escrita e traballos entregados ao longo do 1º e 2º trimestre. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Comunicación de instrucións. 

Subministración de materiais. 

Asignación de tarefas, comentarios e probas 

Comunicación constante para resolución de dúbidas a través do correo 

electrónico e dos foros de novas e dúbidas da aula virtual 

Recepción e corrección de tarefas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A comunicación co alumnado realizase a través dos foros da aula virtual e o 

correo electrónico. 

Mediante a aula virtual facilitánselle os materiais e recursos necesarios para a 

preparación e aprendizaxe da materia. 

Con respecto as tarefas, mediante a aula virtual realizase: 

 Asignación  

 Presentación 

 Corrección 

 Cualificación e comunicación 

 

Realizo vídeoleccións que colgo na aula virtual e que poden ver á hora que 

mellor lles conveña e visionala cantas veces queiran. 

Para a pregunta de dúbidas con respecto ás clases estableceuse unha 

comunicación moi fluída por correo electrónico e foros da aula virtual. 

Todo o alumnado de 4º ten conectividade, a pesares diso, só un 

reducido número de alumnos entrega as tarefas e se conecta á aula 

virtual de maneira regular.  

Materiais e recursos 

Apuntes en PDF elaborados polo docente. 

Videoleccións elaboradas polo docente. 

Video tutoriais procedentes da Internet. 

Exercicios e boletíns de traballo elaborados polo docente. 

Webstites con información relevante, exemplos e tutoriais. 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Foro de novas  e dúbidas do curso creado na aula virtual do instituto e 
correo electrónico  
As familias son informadas de todas as cuestión relevantes por Abalar 

móbil. 

Publicidade  
A modificación desta programación será posta á disposición das 
familias na páxina web do centro. 
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