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2) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de

técnicas  que  permiten  satisfacer  as  necesidades  individuais  e  colectivas.  Neste  sentido,  a  tecnoloxía  achégalle  ao  currículo  a

capacidade de analizar e redeseñar a relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación

e a condición de inmediata que lle son propias, dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas

tecnolóxicos  conxúganse,  ademais  da  innovación,  elementos  como  o  traballo  en  equipo  ou  o  carácter  emprendedor,  que  son

imprescindibles  para  formar  unha cidadanía  autónoma e  competente.  Ademais,  o  coñecemento da  tecnoloxía  proporciona unha

imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír  unha sociedade sustentable, formada por unha

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao longo do primeiro ciclo de

educación secundaria obrigatoria. O bloque de  "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos

que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque de

"Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas

básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque

de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de

traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde.

O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os esforzos aos que están sometidos os elementos

que  a  configuran,  e  o  funcionamento  dos  operadores  básicos  para  a  transmisión  e  a  transformación  do  movemento,  aspectos

fundamentais das máquinas. Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de enerxía
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máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é

necesario para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos

bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito seguro para deseñar, programar, elaborar e

comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas

de procura, intercambio e publicación de información.

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un

enfoque interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.
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3) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de

actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en

que o alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore

e expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que

se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise

gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento,

competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a

análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A  competencia dixital desenvolverase co emprego

constante das tecnoloxías da información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e

para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.

Para  que o alumnado poida  aprender  a  aprender,  as  actividades  deben permitir  que tome decisións  cun certo  grao  de

autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os

resultados.  Do  mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas alcanzaranse  procurando  que  o  alumnado  traballe  en  equipo,

interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise

da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de

proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais

reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía,  esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso
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potencial para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas

tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación

entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

B1: Proceso de

resolución de

problemas

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

      

Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo.    
Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso   
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

tecnolóxicos

de resolución de problemas tecnolóxicos.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.   

B2: Expresión e

comunicación técnica

Representa  mediante  vistas  e  perspectivas  obxectos  e  sistemas  técnicos,  mediante
esbozos e empregando criterios normalizados de acoutación e escala.  

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  sinxelos  como elementos  de  información  de  produtos
tecnolóxicos.  

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

B3: Materiais de uso

técnico

Describe as características propias dos materiais de uso técnico.  
Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás  
Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas de
conformación dos materiais de uso técnico   

Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade e
saúde    

B4: Máquinas e

sistemas: estruturas,

mecanismos e

circuítos eléctricos

Describe  audiovisual  ou  dixital,  as  características  propias  que  configuran  os  tipos  de
estruturas, apoiándose en información escrita   

Identifica os esforzos característicos e  a súa transmisión nos elementos que configuran a
estrutura  

Describe,  mediante  información  escrita  e  gráfica,  como transforman  e  transmiten  os
movementos distintos mecanismos  

Calcula  a  relación  de  transmisión  de  elementos  mecánicos  como  as  poleas  o  as
engrenaxes 

Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou un sistema desde un
punto de vista estrutural e mecánico

 

Simula  mediante  software  específico  e  mediante  simboloxía  normalizada  sistemas
mecánicos
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada   
Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  básicos  empregando  lámpadas,  zumbadores,
motores, baterías e conectores   

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

B5: Tecnoloxías da

información e da

comunicación

Identifica as partes dun computador.  
Manexa programas e software básicos.  
Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.  
Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos.     
Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programación
gráfico     
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4) OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a

igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o

exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha

realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das

persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e)  Desenvolver destrezas básicas  na utilización das fontes de información, para adquirir  novos coñecementos con sentido

crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os

métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a

capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes

complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio

artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras

culturas do mundo.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de

coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados

coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e

representación.

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa

conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de

Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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5) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

     1

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

Todas as avaliacións • Analiza un proceso tecnolóxico concreto
identificando as súas diferentes fases.
• Deseña  un  prototipo  na  primeira
avaliación, e outra na segunda e terceira,
que  dean  solución  a  problemas  técnicos
sinxelos

• Deseño  dos  prototipos,  tanto  na  súa
memoria como na parte gráfica. 

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

Todas as avaliacións • Elabora  a  documentación  do  proceso
tecnolóxico  seguindo  unhas  as  pautas
determinadas. 

• Realización das partes que compoñen o
proxecto do prototipo:
• Memorias
• Planos
• Cálculos si son precisos 

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

Todas as avaliacións • Constrúe os dous prototipos establecidos
para o curso 

• Realización  das  partes  do  prototipo
valorando  ás  técnicas  de  traballo  e
medidas de seguridade
• Unión  e  montaxe  das  distintas  partes
ata o acabado final.

Traballa en equipo de xeito responsable e
respectuoso.

Todas as avaliacións • Aplica  con  autonomía  e  creatividade,
individualmente  e  en  grupo,  o  proceso
tecnolóxico  a  resolución  de  problemas
técnicos.
• Mostrase  receptivo  as  suxestións  dos
compañeiros do grupo a hora de determinar
a  solución  definitiva  ao  prototipo  a
desenrolar. 

• Observación directa e diaria do traballo
en  equipo,  valorando  as  achegas
individuais  de  cada  membro  e  a
capacidade de aceptar as propostas dos
demais compoñentes.

2 Representa mediante vistas e perspectivas
obxectos  e  sistemas  técnicos,  mediante
esbozos  e  empregando  criterios

Primeira avaliación • Representa  as  vistas  dun  obxecto
considerando  a  súa  colocación  e  a
correspondencia entre as súas dimensións.

• Representación das vistas de obxectos
tridimensionais.
• Análise  dos  distintos  sistemas  de
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

normalizados de acoutación e escala. • Representa  a  forma  e  dimensións  dun
obxecto sinxelo en perspectiva.
• Realiza  a  escala  e  fai  sinxelas
acoutacións de vistas e perspectivas.

representación.
• Representación  de  obxectos  nas
perspectivas mais usuais.
• Análise  de  figuras  cotadas  y
representación de acoutacións de figuras
sinxelas
• Calculo de escalas e determinación da
escala  mais  axeitada  en  función  do
tamaño do debuxo
• Realización de probas escritas

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  sinxelos
como  elementos  de  información  de
produtos tecnolóxicos.

Primeira avaliación • Interpreta  esbozos  e  esquemas
empregados  nos  planos  acadados  na
búsquea de información para a elaboración
dos prototipos.

• Interpretación de esbozos e bosquexos
de  obxectos  comúns  ao  mundo  do
alumnado
• Aplicación da interpretación de esbozos
mais complexos no deseño dos prototipos

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

Todas as avaliacións • Realiza debuxos sinxelos, en 2D, de parte
do prototipo empregando un programa de
CAD.

• Debuxo  dos  despeces  do  prototipo
mediante programas de CAD

3 Describe  as  características  propias  dos
materiais de uso técnico.

Segunda avaliación • Analiza  as  propiedades  dos  materiais
empregados  na  construción  de  materiais
tecnolóxicos.
• Identifica e define  as  propiedades máis
importantes da madeira, metais e plásticos
• Coñece  os  procesos  tecnolóxicos  para
conformar os diferentes materiais.

• Distinción  de  materiais  naturais,
transformados  e  reciclados  en  diversos
obxectos
• Identificación  materias  de  uso
tecnolóxico a partires de imaxes
• Coñecemento  das  fases  de  obtención
dos materiais de uso máis corrente.
• Identificación  das  propiedades
tecnolóxicas,  físicas  e  químicas  de
materiais de distintos obxectos.
• Realización de probas escritas
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

Identifica  tipos  de  materiais  con  que

están fabricados obxectos técnicos cotiás

Todas as avaliacións

Segunda  avaliación:
contidos relativos aos
materiais en xeral

 Elabora  informes  sobre  as  propiedades
dos  materiais  e  uso  dos  obxectos
tecnolóxicos cotiás.
 Analiza  e  valora  o  material  mais
axeitado para a elaboración dos prototipos.

• Elaboración  de  traballos  de
investigación sobre materiais empregando
soporte informático.
• Selección dos materiais mais axeitados
para  a  realización  dos  prototipos,
considerando  razóns  técnicas,
económicas,  estéticas  e
medioambientais. 

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as

ferramentas  do  taller  en  operacións

básicas de conformación dos materiais de

uso técnico

Todas as avaliacións  Identifica  as  ferramentas  do  taller  e
coñece os seus usos e funcións
 Selecciona  as  ferramentas  e  utensilios
segundo o material que se empregue
 Demostra  destrezas  técnicas  no
emprego das ferramentas

• Identificacións  das  ferramentas
colgadas no taboleiro do taller
• Diferenciación  das  ferramentas  de
corte  segundo  se  empreguen  para
materiais duro ou brandos.
• Manexo  seguro  das  ferramentas  e
máquinas,  adoptado  as  posicións  e
facendo  os  movementos  axeitados  para
desenrolar  ben  o  labor  e  evitar
accidentes

Elabora un plan de traballo no taller con

especial atención ás normas de seguridade

e saúde 

Todas as avaliacións  Desenrola  as  fases  do  proceso
tecnolóxico
 Respecta  as  normas  se  seguridade  no
emprego de ferramentas e maquinarias.

• Secuenciación  e  temporalización  das
fase de realización dos prototipos.
• Elección da zona do taller onde se vai
realizar cada unha das operacións
• Selección dos materiais  e ferramentas
precisas para cada operación.

4 Describe  audiovisual  ou  dixital,  as
características propias que configuran os
tipos  de  estruturas,  apoiándose  en
información escrita.

Segunda avaliación  Describe,  de  maneira  audiovisual,  os
tipos e as características das estruturas.
 Diferenza  os  tipos  de  estruturas  en
función das súas aplicacións.

• Análise dos diferentes esforzos aos que
están  sometidos  os  elementos  dunha
estrutura
• Identificación do tipo de estruturas que
teñen construcións propias do entorno do
alumnado
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

• Simulación  informática  de  construción
de  pontes  y  valoración  de  su
estabilidade.

Identifica os  esforzos  característicos  e  a
súa  transmisión  nos  elementos  que
configuran a estrutura

Segunda avaliación  Identifica e diferenza os cinco esforzos
característicos de todo tipo de estruturas,
e cal intervén en cada unha das partes da
mesma
 Identifica  os  esforzos  que  soportan  os
elementos  das  estruturas  próximas  a  súa
realidade, e é capaz de definir os puntos
mais vulnerables das mesma.

• Identificación  e  diferenciación  dos
esforzos  de  tracción,  compresión,
flexión, torsión e corte ou cizalla.
• Identificación do tipo de esforzos que
soportan  os  elementos  das  estruturas
propias do entorno do alumnado.
• Valoración dos esforzos que soportan os
elementos que compoñen os prototipos
• Realización de probas escritas

Describe, mediante información escrita e
gráfica, como transforman e transmiten os
movementos distintos mecanismos

Segunda avaliación  Identifica se un determinado mecanismo
e  de  transmisión  o  de  transformación  do
movemento
 Debuxa  sistemas  de  transmisión  e
transformación de movementos calculando
a relación.

• Realización de debuxos de transmisores
y transformadores de movemento. 
• Construción  de  mecanismos  mediante
un simulador informático.
• Realización de probas escritas

Calcula  a  relación  de  transmisión  de
elementos mecánicos como as poleas o as
engrenaxes

Segunda avaliación  Calcula  as  relacións  de  transmisións
entre poleas mediante cinta ou fricción
 Calcula  as  relacións  de  transmisión
entre  rodas  dentadas  e  transmisións  por
cadea.
 Entende  os  sentidos  de  xiro  dos  eixes
condutor  e  conducido  segundo  o  tipo  de
transmisión.

• Determinación  da  relación  de
transmisión de mecanismos
• Relación de transmisión en engrenaxes
e poleas
• Exercicios de cálculos de relacións de
transmisións.
• Análise das variables de transmisión e
transformación  a  partir  dun  mecanismo
xenérico.
• Realización de probas escritas

Explica  a  función  dos  elementos  queSegunda avaliación  Describe as características e aplicacións • Identificación  das  máquinas  simples:
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE TEMPORIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

configuran  unha  máquina  ou  un  sistema
desde  un  punto  de  vista  estrutural  e
mecánico

das  cinco máquinas simples
 Analiza  unha  máquina  composta  e  é
capaz de identificar os elementos simples
que a compoñen  

plano inclinado, tirafondo, roda, panca e
polea.
• Comprensión das vantaxes do emprego
das  máquinas  simples  para  problemas
sinxelos
• Identificación  das  máquinas  simples
como  compoñentes  de  máquinas  mais
complexas.

Simula  mediante  software  específico  e
mediante simboloxía normalizada sistemas
mecánicos

Segunda avaliación  Emprega  sistemas  de  simulación  para
observar o funcionamento dos mecanismos.
 Constrúe  sistemas  de  transmisión
mediante programas de simulación 

• Realización de exercicios de simulación
de  sistemas  mecánicos  mediante
programas informáticos

Deseña e monta sistemas mecánicos que
cumpran unha función determinada

Segunda avaliación  Deseña e constrúe e monta os sistemas
mecánicos  que  formaran  parte  dos
prototipos a desenrolar perante o curso 

• Análise  de  sistemas  de  mecanismos
didácticos.
• Realización  dos  sistemas  de
mecanismos  correspondentes  a  os
prototipos

Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos
básicos  empregando  lámpadas,
zumbadores,  motores,  baterías  e
conectores

Terceira avaliación  Describe  os  compoñentes  básicos  dun
circuíto  eléctrico  e  analiza  o  seu
funcionamento.
 Desaña e monta circuítos serie, paralelo
e mixto, empregando lámpadas baterías e
conectores
 Realiza esquemas e monta circuíto con
motores e zumbadores
 Deseña  circuítos  combinando  os
elementos  eléctricos  indicados
anteriormente

• Visualización  de  fonografías  de
instalacións eléctricas domésticas.
• Experiencia  práctica  para  apreciar  os
efectos da electricidade estática.
• Coñecemento doas partes fundamentais
dun circuíto eléctrico: xerador, condutor,
receptor e elemento de mando e control.
• Identificación  de  los  símbolos  de  los
compoñentes eléctricos más elementais.
• Realización  de  circuítos  básicos  con
emprego  de  pilas  interruptores,
pulsadores,  lámpadas,  zumbadores  e
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

motores.
• Realización de probas escritas

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

Terceira avaliación  Realiza circuítos sinxelos, cos elementos
eléctricos,  básicos  mediante  un  programa
de simulación.
 Deseña,  mediante  simulador,  circuítos
que  cumpran  unhas  condicións
preestablecidas  empregando os elementos
eléctricos básicos.

• Realización,  mediante  programade
simulación,  dos  circuítos  característicos
dunha  vivenda  de  electrificación  básica
(puntos  de  luz,  zumbador,  tomas  de
corrente, conmutadas,....).

5 Identifica as partes dun computador. Primeira avaliación  Recoñece a función e as características
dos  principais  compoñentes  dun  equipo
informático.
 Coñece  os  sistemas  operativos  e
distíngueos  de outras aplicacións.

• Comprensión  do  procesamento  da
información dun ordenador.
• Identificación,  a  partires  de
fotografías,  dos  diferentes  portos  dun
ordenador  e  das  características  máis
salientables dos monitores.
• Diferenciación  e  clasificación  dos
diferentes  programas,  segundo  sexan
sistemas  operativos  aplicacións  ou
linguaxes de programación

Manexa programas e software básicos. Todas as avaliacións • Realiza  operacións  básicas  co  sistema
operativo
• Manexa un procesador de textos creando
e editando documentos
• Inxire  nos  documentos  táboas  imaxes,
etc, con diferentes formatos
• Busca información na rede e compártea

• Manexo  da  estrutura  de  directorios  e
subdirectorios de carpetas
• Coñecemento das diferentes extensións
que  poden  ter  or  arquivos  cos  que  se
traballa.
• Traballo  de  procedementos  sobre  o
funcionamento  básico  do  procesador  de
textos
• Traballo  de  tarefas  colaborativas,  así
como de subida e descarga de arquivos 
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Utiliza  adecuadamente  equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos.

Primeira avaliación • Clasifica os periféricos segundo sexan de
entrada  ou  saída  e  sabe  conectalos  a
unidade central

• Identificación  e  clasificación  de
diferentes  periféricos  e  diferenciación
entre periféricos de entrada, de saída ou
de entrada/saída
• Proba  de  conexión  de  periféricos  a
unidade central

Elabora,  presenta  e  difunde  proxectos
técnicos  sinxelos  con  equipamentos
informáticos.

Todas as avaliacións • Elabora  o  proxecto  dos  prototipos
mediante  aplicacións  informáticas  con
tratamento de textos e programas de CAD
• Busca  información  na  rede  para  a
elaboración dos proxectos e prototipos.

• Realización  de  todas  as  partes  do
proxecto  do  segundo  prototipo
(memorias,  planos,  pregos,  etc.)
Mediante equipamentos informáticos 

Deseña e elabora aplicacións informáticas
sinxelas  mediante  un  contorno  de
programación gráfico.

Segunda  e  terceira
avaliacións

• Manexa  un  contorno  de  programación
gráfica.
• Realiza  programas  a  partir  duns
requirimentos dados.
• Modifica  un  programa,  agregando  as
instrucións  necesarias  de  tal  xeito  co
programa  cumpra  unhas  novas
especificacións.

• Realización  un  programa  que  dota  de
movemento a un obxecto.
• Incorporación  dunha  instrución
repetitiva a un obxecto en movemento
• Incorporación de sons a unha animación
existente.
• Realización dun proxecto, a partires de
outro  dáo,  agregando  as  instrucións
necesarias.
• Realización  dun  programa  con  polo
menos dous fíos.
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6) METODOLOXÍA

A aprendizaxe  dos  contidos  da  área  de  tecnoloxía  realízase  traballando  mediante  o  método  de  proxectos.  De  forma  moi

esquemática, o método de proxectos consta de catro etapas: observar, deseñar, construír e avaliar. Unha vez concluído o proceso, o

alumnado terá aprendido a:

 Identificar problemas que precisan unha solución

 Determinar as condicións que debe cumprir a solución a un problema

 Analizar as solucións existentes valorando posibles melloras

 Deseñar unha solución a través da realización da documentación técnica

 Executar o deseño planificando previamente a distribución de tarefas e tempos e a dispoñibilidade das ferramentas

necesarias

 Analizar o resultado do proceso

A dificultade  dos  problemas  que  cada  grupo  de  traballo  debe  resolver  aumenta  progresivamente  da  primeira  á  última

avaliación. O grupo debe analizar a información proporcionada e tomar decisións pero todo isto sucede nun marco que inicialmente

estará moi delimitado e que progresivamente se moverá cara proxectos máis abertos.

Esta metodoloxía desenvolverase na aula de tecnoloxía, taller onde se impartiran os contidos cunha compoñente práctica

importante e unha aula de informática para todos aqueles traballos de busca de información, deseño, programación, .... precisos para

o desenrolo dos contidos previstos nesta programación. 

Estes espazos permite ademais o traballo individual e en grupo. Co traballo individual preténdese favorecer a autonomía

persoal do alumnado a través de diferentes tarefas como resolución de exercicios, prácticas ou pequenos traballos de investigación.

Co traballo en grupo preténdese favorecer a aprendizaxe cooperativa así como contribuír positivamente á convivencia no centro a

través da realización de proxectos.

Disporase tamén da aula de informática do centro.
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7) MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregaremos como libro de texto o correspondente ao curso da editorial Teide por consideralo o máis axeitado tanto en

contidos como no desenrolo dos distintos temas

Disporemos tamén da aula de tecnoloxía dotada cunha pizarra dixital e conexión a internet e do taller equipado con mesas de

traballo axeitadas e un almacén dotado co material preciso para a realización dos proxectos. As ferramentas están colocadas nun

taboleiro e dispoñemos tamén dunha trade de columna. Cada grupo disporá dunha caixa para gardar o prototipo durante todo o

proceso de execución

Faremos uso tamén da aula virtual do centro, tanto para colgar información complementaria a do libro de texto como para que

o alumnado poda subir aqueles traballos que o profesor lle solicite para a súa cualificación

O mantemento dos talleres é responsabilidade de todos, polo que empregamos os cinco últimos minutos de cada clase para

ordenar e limpar. Deste modo a aula queda en boas condicións para a entrada do seguinte grupo.

Así mesmo dispoñemos dunha aula de informática equipada con ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía: material

informático e programas de deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos ou acceso a páxinas web especializadas con po-

sibilidade de realizar actividades on line.

Dto.  de  Tecnoloxía  do  IES  MACIAS  O  NAMORADO



20

Programación  de  Tecnoloxías  de  2º  da  ESO                                                                                                                                            Curso  20  22  /  23  

8) CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O alumnado será avaliado de acordo cos seguintes indicadores:

1.  Ate o 50% da nota en cada avaliación:

- Probas e tarefas sobre os contidos impartidos realizadas por escrito.

- Traballos e exposicións orais.

2. Ate o 25% da nota en cada avaliación:

- Emprego do equipo informático e o software para os proxectos.

- Exercicios e probas de programas informáticos

3. Ate o 15% da nota en cada avaliación:

-Realización dos prototipos da aula-taller, valorando fundamentalmente, o interese, a participación e a colaboración cos  

compañeiros.

4.  Ata o 10% da nota en cada avaliación:

- Realización en prazo dos exercicios asignados.

- Mantemento dun caderno cos exercicios e materiais complementarios de aula

- Comportamento na aula en relación cos compañeiros e co profesorado.

En cada avaliación

- No caso de que as notas nos apartados 1 e 2 as cualificacións sexan inferiores a 3 puntos sobre 10 a avaliación considerarase

suspensa.

- No  que  respecta  aos  apartados  2,3  e  4  a  recuperación  de  materia  suspensa  terá  lugar  avaliación  a  avaliación  e  no
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correspondente ao apartado 1, farase un exame final, antes de avaliación ordinaria, das partes da materia non recuperada.

- A avaliación considérase aprobada se a media ponderada é de 5 como mínimo.

Toda proba de avaliación poderá suspenderse (cunha cualificación de 1 puntos), se hai constancia de que o alumno ou alumna

copiou, permitiu que outros/as copiasen o seu traballo ou participou en calquera actividade ou estratexia para mellorar os resultados

mediante procedementos deshonestos. O profesor tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía

ilexible, quedando neste caso ó seu criterio a repetición da proba ou a realización dunha proba oral.

Avaliación final

Rematadas as avaliacións parciais, adicarase o tempo restante do curso ao reforzo e ampliación dos contidos acadados co

obxecto de afianzar coñecementos e mellorar as perspectivas do vindeiro curso. 

A cualificación  da  avaliación  final  será  a  media  das   cualificacións  das  tres  avaliacións  parciais,  efectuando  o  redondeo

conforme a tendencia da última avaliación.

Para aqueles  alumnos  e alumnas  que non acadasen os  contidos  mínimos  en algunha parte da materia,  faráselle  un plan

individualizado para procurar a sua recuperación antes da avaliación final.

As reclamacións do alumnado e dos seus pais, nais ou titores legais sobre as cualificacións das probas ou sobre a cualificación

final serán atendidas cinguíndose á lexislación vixente, así como ó disposto no Proxecto Curricular e no Proxecto Educativo de Centro.
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9) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Avaliación do proceso de ensino:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

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

• Deseño dos prototipos, tanto na  súa memoria como
na parte gráfica.

• Deseña un prototipo como solución a un problema
tecnolóxico.

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

• Realización das partes que compoñen o proxecto do
prototipo:
Memorias
Planos
Pregos.

• Elabora  a  documentación  relativa  a  un  proxecto
técnico: memorias planos pregos .....

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

• Realización  das  partes  do  prototipo  valorando  ás
técnicas de traballo e medidas de seguridade.
• Unión e montaxe das distintas partes ata o acabado
final.

• Manexa  correctamente  e  de  forma  segura  as
ferramentas.
• Emprega correctamente as técnicas necesarias para
o traballo con diferentes materiais.
• Constrúe un prototipo como solución a un problema
tecnolóxico.

Traballa  en  equipo  de  xeito  responsable  e
respectuoso.

• Observación directa e diaria  do traballo  en equipo,
valorando as achegas individuais de cada membro e a
capacidade  de  aceptar  as  propostas  dos  demais
compoñentes.

• Respecta  as  ideas  e  opinións  dos  compañeiros  e
compañeiras do grupo.
• Expón as súas ideas e opinións.
• Asume  as  tarefas  e  responsabilidades  que  lle
corresponden.

Representa  mediante  vistas  e  perspectivas
obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos
e  empregando  criterios  normalizados  de
acoutación e escala.

• Representación  das  vistas  de  obxectos
tridimensionais.
• Análise dos distintos sistemas de representación.
• Representación  de  obxectos  nas  perspectivas  mais
usuais.
• Análise  de  figuras  cotadas  y  representación  de
acoutacións de figuras sinxelas.

• Representa obxectos mediante vistas e perspectivas.
• Emprega  e  interpreta  as  diferentes  escalas
realizando os cálculos correspondentes.
• Representa os diferentes elementos que incorporan
os prototipos realizados.
• Cota  de  maneira  axeitada  os  elementos  que
compoñen os prototipos.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

• Calculo  de  escalas  e  determinación  da  escala  mais
axeitada en función do tamaño do debuxo.

Interpreta  esbozos  e  bosquexos  sinxelos  como
elementos  de  información  de  produtos
tecnolóxicos.

• Interpretación  de  esbozos  e  bosquexos  de obxectos
comúns ao mundo do alumnado.
• Aplicación  da  interpretación  de  esbozos  mais
complexos no deseño dos prototipos.

• Interpreta a información proporcionada a través de
un esbozo ou un bosquexo.
• Representa obxectos e ideas a través de esbozos e
bosquexos.

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

• Debuxo  dos  despeces  do  prototipo  mediante
programas de CAD.

• Elabora a documentación relativa a cada proxecto
técnico realizado.
• Emprega  software  específico  para  representar
obxectos sinxelos.

Describe as características propias dos materiais
de uso técnico.

• Distinción  de  materiais  naturais,  transformados  e
reciclados en diversos obxectos.
• Identificación  de  materiais  de  uso  tecnolóxico  a
partires de imaxes.
• Coñecemento das fases de obtención dos materiais de
uso máis corrente.
• Identificación das propiedades tecnolóxicas, físicas e
químicas de materiais de distintos obxectos.

• Coñece as propiedades xerais dos materiais de uso
técnico.
• Recoñece os materiais de uso máis común.
• Describe as características propias da madeira,  os
metais e os plásticos.
• Coñece  o  proceso  de  obtención  dos  materiais
naturais e dos plásticos.
• Tabula as propiedades de distintos materiais.

Identifica  tipos  de  materiais  con  que  están
fabricados obxectos técnicos cotiás.

• Elaboración  de  traballos  de  investigación  sobre
materiais empregando soporte informático.
• Selección  dos  materiais  mais  axeitados  para  a
realización  dos  prototipos,  considerando  razóns
técnicas, económicas, estéticas e medioambientais. 

• Identifica os diferentes materiais en obxectos de uso
cotián.
• Elabora, en soporte informático, un traballo sobre
características  e  propiedades  de  determinados
materiais.

Identifica  e  manipula  con  seguridade  as
ferramentas do taller en operacións básicas de
conformación dos materiais de uso técnico.

• Identificacións das ferramentas colgadas no taboleiro
do taller.
• Diferenciación das ferramentas de corte segundo se
empreguen para materiais duro ou brandos.
• Manexo seguro das ferramentas e máquinas, adoptado
as posicións e facendo os movementos axeitados para
desenrolar ben o labor e evitar accidentes.

• Identifica  e  manexa  de  forma  segura  as
ferramentas.
• Emprega as técnicas necesarias para o traballo con
diferentes materiais.
• Emprega  apropiadamente  as  ferramentas  e
elementos auxiliares do taller.

Dto.  de  Tecnoloxía  do  IES  MACIAS  O  NAMORADO



24

Programación  de  Tecnoloxías  de  2º  da  ESO                                                                                                                                            Curso  20  22  /  23  

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN INDICADORES DE LOGRO

Elabora  un  plan  de  traballo  no  taller  con
especial  atención  ás  normas  de  seguridade  e
saúde.

• Secuenciación  e  temporalización  das  fase  de
realización dos prototipos.
• Elección da zona do taller onde se vai realizar cada
unha das operacións.
• Selección dos materiais e ferramentas precisas para
cada operación.

• Coñece  e  respecta  as  normas  de  seguridade  no
taller.
• Planifica  o  traballo  na  realización  de  proxectos  e
prácticas.
• Secuencia e temporaliza as distintas operacións para
a realización dos prototipos.
• E  quen  de  elixir  os  materiais  que  precisa  para  a
realización do prototipo.

Describe audiovisual ou dixital, as características
propias  que  configuran  os  tipos  de  estruturas,
apoiándose en información escrita.

• Análise  dos  diferentes  esforzos  aos  que  están
sometidos os elementos dunha estrutura.
• Identificación  do  tipo  de  estruturas  que  teñen
construcións propias do entorno do alumnado.
• Simulación  informática  de  construción  de  pontes  y
valoración de su estabilidade.

• Identifica  os  diferentes  elementos  resistentes  que
atopamos nas estruturas.
• Identifica os diferentes tipos de estruturas.
• Manexa simuladores de construción de pontes.

Identifica  os  esforzos  característicos  e  a  súa
transmisión  nos  elementos  que  configuran  a
estrutura.

• Identificación  e  diferenciación  dos  esforzos  de
tracción,  compresión,  flexión,  torsión  e  corte  ou
cizalla.
• Identificación  do  tipo  de  esforzos  que  soportan  os
elementos  das  estruturas  propias  do  entorno  do
alumnado.
• Valoración  dos  esforzos  que  soportan  os  elementos
que compoñen os prototipos.

• Identifica os esforzos en elementos resistentes.
• Define  cada  un  dos  esforzos  que  actúan  sobre  as
estruturas.
• Representa  graficamente,  mediante  vectores,  as
forzas que actúan sobre as estruturas.
• Determina  as  consecuencias  que  sofren  os
elementos das estruturas sobrecargadas.

Describe,  mediante  información  escrita  e
gráfica,  como  transforman  e  transmiten  os
movementos distintos mecanismos.

• Realización  de  debuxos  de  transmisores  y
transformadores de movemento. 
• Construción  de  mecanismos  mediante  un  simulador
informático.

• Diferencia  os  mecanismos  de  transmisión  e
transformación do movemento.
• Describe  o  funcionamento  dos  mecanismos  de
transmisión e transformación do movemento.

Calcula a relación de transmisión de elementos
mecánicos como as poleas o as engrenaxes.

• Determinación  da  relación  de  transmisión  de
mecanismos.
• Relación de transmisión en engrenaxes e poleas.
• Exercicios de cálculos de relacións de transmisións.
• Análise das variables de transmisión e transformación

• Calcula  a  relación  de  transmisión  en  sistemas
formados por poleas e engrenaxes.
• Interpreta o valor da relación de transmisión para
determinar si o sistema e redactor ou multiplicador.
• Deduce os engrenaxes dunha caixa negra en función
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a partir dun mecanismo xenérico.
• Realización de probas escritas.

dos movementos de entrada e saída.

Explica a función dos elementos que configuran
unha máquina ou un sistema desde un punto de
vista estrutural e mecánico.

• Identificación das máquinas simples: plano inclinado,
tirafondo, roda, panca e polea.
• Comprensión das vantaxes do emprego das máquinas
simples para problemas sinxelos.
• Identificación  das  máquinas  simples  como
compoñentes de máquinas mais complexas.

• Analiza máquinas e sistemas, e determina a función
dos seus elementos.
• Valora o emprego das máquinas para simplificar  a
realización dun traballo.
• Comprende  a  descomposición  dunha  máquina
complexa en máquinas simples. 

Simula mediante software específico e mediante
simboloxía normalizada sistemas mecánicos.

• Realización de exercicios de simulación de sistemas
mecánicos mediante programas informáticos.

• Utiliza software específico e simboloxía normalizada
para simular sistemas mecánicos.

Deseña  e  monta  sistemas  mecánicos  que
cumpran unha función determinada.

• Análise de sistemas de mecanismos didácticos.
• Realización  dos  sistemas  de  mecanismos
correspondentes a os prototipos.

• Deseña e monta sistemas mecánicos como parte da
realización dos prototipos.
• Comprende  a  transmisión  e  transformación  de
movementos empregando mecanismos didácticos.
• Comprende e calcula reducións e multiplicacións de
velocidade empregando mecanismos didácticos.

Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,  motores,
baterías e conectores.

• Visualización de fonografías de instalacións eléctricas
domésticas.
• Experiencia  práctica  para  apreciar  os  efectos  da
electricidade estática.
• Coñecemento doas partes fundamentais dun circuíto
eléctrico:  xerador,  condutor,  receptor  e  elemento  de
mando e control.
• Identificación  de  los  símbolos  de  los  compoñentes
eléctricos más elementais.
• Realización de circuítos básicos con emprego de pilas
interruptores,  pulsadores,  lámpadas,  zumbadores  e
motores.

• Deseña  a  monta  circuítos  eléctricos  básicos  como
parte da realización de practicas e proxectos.
• Analiza  o  funcionamento  de  circuítos  eléctricos
básicos.
• Coñece  os  circuítos  eléctricos  básicos  dunha
vivenda.
• Representa e realiza circuítos básicos no taller.
• Coñece  as  transformación  enerxéticas  que  se
producen nos receptores básicos.

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

• Realización,  mediante  programa  de  simulación,  dos
circuítos  característicos  dunha  vivenda  de

• Utiliza software específico e simboloxía normalizada
para simular circuítos eléctricos.
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electrificación básica (puntos de luz, zumbador, tomas
de corrente, conmutadas,....).

• Simula os circuítos dunha vivenda.

Identifica as partes dun computador. • Comprensión  do  procesamento  da  información  dun
computador.
• Identificación,  a  partires  de  fotografías,  dos
diferentes portos dun computador e das características
máis salientables dos monitores.
• Diferenciación  e  clasificación  dos  diferentes
programas,  segundo  sexan  sistemas  operativos
aplicacións ou linguaxes de programación.

• Identifica as partes dun computador.
• Recoñece  os  principais  sistemas  operativos  e
diferénciaos das aplicacións.
• Comprende  a  comunicación  dos  periféricos  co
computador.

Manexa programas e software básicos. • Manexo da estrutura de directorios e subdirectorios
de carpetas.
• Coñecemento das diferentes extensións que poden ter
or arquivos cos que se traballa.
• Traballo sobre o funcionamento básico do procesador
de textos.
• Traballo de tarefas colaborativas, así como de subida
e descarga de arquivos.

• Manexa os diferentes programas que empregamos na
aula, tales como simuladores, buscadores, programas
CAD ....
• Manexa un programa de tratamento de textos.
• Realiza  e  manexa  arquivos  de  texto  e  imaxe
almacenándoos e compartíndoos.

Utiliza  adecuadamente  equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos.

• Identificación e clasificación de diferentes periféricos
e diferenciación entre periféricos de entrada, de saída
ou de entrada/saída.
• Proba de conexión de periféricos a unidade central.

• Consulta a información que suministra o profesorado
a través das diferentes plataformas educativas que se
empregan no centro.
• Entrega  as  tarefas  e  revisa  as  correccións  destas
dentro da plataforma correspondente.
• Recoñece e conecta os principais periféricos.

Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos
sinxelos con equipamentos informáticos.

• Realización  de  todas  as  partes  do  proxecto  do
segundo  prototipo  (memorias,  planos,  pregos,  etc.)
Mediante equipamentos informáticos.

• Emprega o equipo asignado para elaborar, presentar
e e difundir os proxectos técnicos realizados.

Deseña  e  elabora  aplicacións  informáticas
sinxelas mediante un contorno de programación
gráfico.

• Realización un programa que dota de movemento a un
obxecto.
• Incorporación  dunha  instrución  repetitiva  a  un
obxecto en movemento.

• Deseña e elabora programas que permiten resolver
problemas simples.
• Estrutura os programas que realiza.
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• Incorporación de sons a unha animación existente.
• Realización  dun  proxecto,  a  partires  de  outro  dáo,
agregando as instrucións necesarias.

• Incorpora  elementos  básicos  nos  programas  que
realiza.
• Cambia as instrucións dun programa para melloralo.
• Realiza programas con movemento repetitivos.
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Avaliación da práctica docente:

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.

• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.

• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada

grupo.

• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.

• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.

• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.

• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe

• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de

cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo.

• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-taller.

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novidosos.

• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.

• Promove a participación activa do alumnado.

• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.

• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.

• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos que motiven ao alumnado.

Traballo na aula-taller • Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.

• Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo.

• Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado.
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• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.

• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a

adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.

• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral.

• Establece medidas que permitan introducir melloras.

• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o

alumnado pode e debe introducir melloras.

• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.

• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as

sesións de traballo.

• Favorece os procesos de autoavaliación.

• Propón  actividades  complementarias  para  resolver  problemas  que  xorden  durante  o  proceso  de  ensino-

aprendizaxe.

• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.

• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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10) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Ao non cursarse a materia de Tecnoloxía en 1º da ESO non procede facer un plan de recuperación

11) AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Ao ser a primeira vez que os alumnos cursan a materia de tecnoloxías suponse que non teñen uns coñecementos estruturados

sobre os contidos da materia, polo que ao comezo de cada tema resolveranse unhas cuestións de tipo xeral para comprobar os

coñecementos iniciais de cada alumno e alumna referidos a dito tema

As  medidas  de  atención  á  diversidade  establecen  axuda  educativa  personalizada  como  un  garante  da  igualdade  de

oportunidades  para  todos  os  alumnos  e  alumnas.  Esta  atención  personalizada  pode  realizarse  para  a  maioría  do  alumnado  no

transcorrer habitual das actuacións pedagóxicas, sen embargo, en ocasións, as necesidades educativas de certos deles demandan un

plan de atención que inclúa actuacións tanto de carácter curricular como organizativo.

Medidas curriculares.-►

1. Adaptacións curriculares individualizadas  , para alumnos que necesiten algunha modificación no tratamento pedagóxico

que  se  ofrece  ao  grupo  en  xeral.  A adaptación  curricular  modifica  un  ou  varios  dos  elementos  que  configuran  a

programación de aula, tanto as actividades de ensinanza- aprendizaxe e de avaliación  como os contados e obxectivos.

As modificacións  poden ser unicamente en canto á temporalización, adaptando o tempo previsto para a consecución de

obxectivos que son os mesmos que ós do resto dos alumnos, ou ben optar pola priorización dalgún elemento curricular,

modificando algúns obxectivos e contados.
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2. Reforzos educativos  , para alumnos e alumnas con certas deficiencias de aprendizaxe, de nivel de coñecementos previos

ou de motivación.

3. Avaliación inicial  , para determinar o nivel de coñecementos previos do alumnado, as súas aptitudes, capacidades e

intereses.

4. Seguimento  persoal   do  alumno  ou  alumna,  do  seu  nivel  de  coñecementos,  traballo  persoal,  evolución  e  grao  de

responsabilidade  e  motivación,  que  permite,  en  colaboración  có  grupo  de  profesores,  o  deseño  de  estratexias  de

actuación con cada un deles.

5. Relación coas familias  , a través de reunións periódicas que permitan obter o maior coñecemento posible do alumnado e

establecer actuacións coordinadas entre a familia e o centro.

Medidas organizativas.-►

A atención a diversidade permite establecer agrupamentos flexibles dentro da aula para diversas actividades, o que facilita a

individualización  das  ensinanzas.  Podemos  empezar  no  reparto  de  tarefas  entre  os  distintos  membros  do  grupo  asinando

responsabilidades para o seu funcionamento, de acordo coas posibilidades de cada alumno.

Graduando a dificultade dos proxectos a resolver podemos acadar maior nivel de atención a diversidade de capacidades e

intereses. Para iso temos que dar a posibilidade de elección por parte do alumnado, entre distintas propostas de solucións a un

mesmo problema.  Así  satisfaremos  os  intereses,  tanto  dos  alumnos  que  presenten  un  progreso  rápido,  como dos  alumnos  que

necesiten algún tipo de adaptación curricular. Neste último caso poderiamos chegar a indicar a solución correcta, reducindo de ese

modo as dificultades, sobre todo na primeira fase do proceso de resolución.
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Outra posibilidade para a atención a diversidade pode ser abrir espazos de opcionalidade para o alumno especialmente atraído

pola informática e a programación, ofrecéndolle contidos tratados con mais profundidade e incluso novidosos.

Cabe destacar tamén o análise dos agrupamentos que, cara ó curso seguinte, se fai ó remate de cada curso cós alumnos e

alumnas do centro.

Dto.  de  Tecnoloxía  do  IES  MACIAS  O  NAMORADO



33

Programación  de  Tecnoloxías  de  2º  da  ESO                                                                                                                                            Curso  20  22  /  23  

12) ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Cada tema transversal ocupa un lugar na educación e no desenrolo persoal dos alumnos e alumnas, de aí a importancia de telos

presentes, polo seu carácter interdisciplinar e globalizador.

Na área de Tecnoloxía son varios os temas transversais que se tratan :

· Educación ambiental  

Análise do impacto da tecnoloxía no medio ambiente, con especial atención á elección de proxectos, materiais, etc. que

equilibren beneficios e custes en termos de impacto ambiental.

· Educación para a paz  

Análise da influencia da tecnoloxía no mundo actual, na sociedade e na forma de vida dependendo da utilización que o ser

humano faga dos produtos tecnolóxicos.

Debates  en  determinados  temas  sobre  fenómenos  sociais  como  a  carreira  armamentística,  a  diferenza  entre  países

desenvolvidos e non desenvolvidos ou a influencia da televisión ou os videoxogos nas condutas violentas.

· Educación do consumidor e usuario  

Análise sobre a necesidade dos produtos e servizos da tecnoloxía, diferenciando entre necesidades reais e necesidades creadas

pola sociedade de consumo e equilibrando o progreso e a moderación no consumo.

· Educación para a igualdade  

Toma de conciencia dos alumnos e alumnas fronte o reparto desigual das tarefas segundo os sexos.

Formación de grupos de traballo preferentemente mixtos nos que as alumnas se sintan integradas no ámbito da tecnoloxía,

tanto na aula como na sociedade, e realicen as mesmas tarefas que os alumnos aínda que tradicionalmente se consideren traballos de

rapaces.

Dto.  de  Tecnoloxía  do  IES  MACIAS  O  NAMORADO



34

Programación  de  Tecnoloxías  de  2º  da  ESO                                                                                                                                            Curso  20  22  /  23  

· Educación para a saúde  

Toma de conciencia sobre a necesidade do seguimento de certas normas de seguridade e hixiene no taller e do coñecemento da

forma de utilización das ferramentas como xeito de minimizar a posibilidade de accidentes de traballo.

Análise da importancia da limpeza e orden no posto de traballo.

· Educación moral e cívica  

Ensinanza dunha serie de valores, actitudes e normas tales como o espírito de diálogo, a obxectividade, a curiosidade por

saber, o respecto, a actitude de axuda os demais, o traballo en equipo, a defensa dos dereitos humanos, etc.

13) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O departamento tentará realizar no presente curso algunhas actividades complementarias e extraescolares que contribúan ao

desenvolvemento e afianzamento dalgúns dos contidos tratados na materia. Entre estas actividades realizamos visitas didácticas e

programación de conferencias no centro.

14) REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

O alumnado recibirá un documento impreso onde se resumen os aspectos máis importantes da programación.

A partir dos resultados académicos obtidos en cada avaliación deseñaranse os correspondentes instrumentos de recuperación e

mellora, así como os mecanismos de revisión, avaliación e modificación seguintes:

1.- Farase un seguimento mensual da programación e así mesmo indicarase, se é necesario, os cambios que se puideran

facer na mesma.
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2.- Estudaranse os resultados obtidos polos alumnos en cada avaliación. Tomándose en cada caso as medidas que sexan

necesarias.

3.- Ao final do curso realizarase unha avaliación final da programación didáctica na que se anotarán todas as incidencias

acaecidas ao longo do curso.

 A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento.
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que

permiten satisfacer  as  necesidades  individuais  e  colectivas.  Neste sentido,  a  tecnoloxía  achégalle  ao currículo  a  capacidade de analizar  e

redeseñar a relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son

propias  dotan esta materia  dunha gran relevancia educativa.  Na resolución de problemas tecnolóxicos  conxúganse,  ademais  da  innovación,

elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente.

Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha

sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr  os  seus fins  abordando un amplo conxunto de temas ao longo do primeiro ciclo  de educación

secundaria obrigatoria. O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para

identificar  as  necesidades,  formular  solucións  aos  problemas  técnicos,  e  proxectar  e  construír  os  obxectos  que  os  resolven.  Este  bloque  é

transversal con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque de  "Expresión e comunicación técnica"

apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de

deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da

información e da comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as propiedades

e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo

cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os esforzos

aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos para a transmisión e a transformación do

movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a forma de

enerxía máis utilizada nas máquinas e  nos  sistemas de control. Finalmente, o bloque de  "Tecnoloxías da información e da comunicación" é

necesario para aprender a empregar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques
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anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos,

sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de

información.

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque

interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 
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3.  CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS  CLAVE,  CONCRECIÓN QUE  RECOLLA OS  ESTÁNDAR DE

APRENDIZAXE AVALIABLE

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en gran medida do tipo de actividades

seleccionado; é dicir,  da metodoloxía empregada. Neste sentido, a  comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado

adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A

competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden

alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución

técnica  de  problemas,  ou  construíndo  obxectos  e  verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  empregando

ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise e a valoración das repercusións  ambientais da

actividade tecnolóxica. A  competencia dixital desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da información e da comunicación para

procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e

programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida  aprender a aprender,  as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que

organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as

competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma

democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios

socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos

tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a  conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise

da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.
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En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para

axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional

como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os

estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

Bloque 1 Tecnoloxías de la información y de la 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  empregan

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, empregando unha linguaxe de

programación.

CMCCT 

CAA

CSIEE

CD
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

b

e

f

B1.5.  Uso  de  computadores  e  outros

sistemas de intercambio de información.

B1.4.  empregar  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

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.  Diferencia  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 instalacións para unha vivenda tipo

con criterios de eficiencia enerxética.

CMCC

CD

CSC

CSIEE
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

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

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

CMCCTe

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, empregando simboloxía axeitada.

CD

CMCCT

CAA

CSIEE
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

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

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
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

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

Bloque 5. Pneumática e hidráulica

F

h

o

B5.1.  Análise  de  sistemas  hidráulicos  e

pneumáticos.

B5.2. Compoñentes.

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das

tecnoloxías hidráulica e pneumática.

TEB5.1.1.  Describe  as  principais

aplicacións  das  tecnoloxías  hidráulica  e

pneumática.

CCL

CMCCT

f

h

o

B5.3. Principios físicos de funcionamento. B5.2.  Identificar  e  describir  as

características  e  o  funcionamento  deste

tipo de sistemas.

TEB5.2.1.  Identifica  e  describe  as

características  e  o  funcionamento  deste

tipo de sistemas.

CCL

CMCCT

f B5.4. Simboloxía. B5.3.  Coñecer  e  manexar  con  soltura  a

simboloxía  necesaria  para  representar

circuítos.

TEB5.3.1.  Emprega  a  simboloxía  e  a

nomenclatura  para  representar  circuítos

que resolvan un problema tecnolóxico.

CMCCT

CAA

CSIEE

e

g

B5.5.  Uso  de  simuladores  no deseño de

circuítos básicos.

B5.6. Aplicación en sistemas industriais.

B5.4.  Experimentar  con  dispositivos

pneumáticos ou simuladores informáticos.

TEB5.4.1.  Realiza  montaxes  de  circuítos

sinxelos  pneumáticos  ou  hidráulicos  con

compoñentes  reais  ou  mediante

simulación.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE
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  Tecnoloxía 4º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias

Clave

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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4. OBXECTIVOS XERAIS PARA O CURSO

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización

eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por

razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como

rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir

unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para

identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade

para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e

iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e

cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, empregando diversos medios de expresión e

representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e

na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e

respecto cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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5.  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE:  TEMPORIZACIÓN,  GRAO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  E  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE

AVALIACIÓN

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

1 TEB1.1.1.  Describe os elementos e os

sistemas  fundamentais  que  se

empregan na comunicación con fíos e

sen eles.

Segunda avaliación. Diferencia  entre  comunicación  con  e  sen

fíos, e coñece os elementos básicos de cada

un dos sistemas.

• Probas de avaliación.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

TEB1.1.2.  Describe  as  formas  de

conexión  na  comunicación  entre

dispositivos dixitais.

Segunda avaliación. Describe como mínimo dúas formas nas que

os  dispositivos  dixitais  se  conectan  e  se

comunican.

• Probas de avaliación.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

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.

Todas as avaliacións. Xestiona  o  procura,  o  intercambio  e  a

publicación  de  información  a  través  de

internet.

Accede  a  servizos  de  intercambio  e

publicación  de  información  dixital  con

criterios de seguridade e uso responsable.

• Prácticas  de  localización,  intercambio  e

publicación  de  información  a  través  de

internet.

• Probas de avaliación.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

TEB1.2.2.  Coñece  as  medidas  de

seguridade aplicables a cada situación

de risco.

Todas as avaliacións. Coñece  medidas  que  lle  permiten

intercambiar  e  publicar  información  con

seguridade.

• Observación  directa  na  realización  de

diferentes tarefas ao longo de todo o curso.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

TEB1.3.1.  Desenvolve  un  programa

informático  sinxelo  para  resolver

problemas, empregando unha linguaxe

de programación.

Segunda avaliación. Elaborar sinxelos programas informáticos.

Desenvolve  un  programa  informático

sinxelo  para  o  control  dunha  placa  de

Arduíno que dá solución a un problema.

• Prácticas de programación con linguaxes

sinxelos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB1.4.1. Emprega o computador como

ferramenta  de  adquisición  e

interpretación  de  datos,  e  como

realimentación  doutros  procesos  cos

datos obtidos.

Todas as avaliacións. Emprega  o  computador  para  adquirir,

interpretar e procesar datos.

• Observación  directa  na  realización  de

diferentes tarefas ao longo de todo o curso.

2

TEB2.1.1.  Diferencia  as  instalacións

típicas nunha vivenda.

Segunda avaliación. Identifica  as  diferentes  instalacións  que

poden atoparse nunha vivenda.

Describe  os  elementos  que  compoñen  as

distintas  instalacións  dunha  vivenda  e  as

normas que regulan o seu deseño emprego.

• Prácticas  coas  diferentes  instalacións

dunha vivenda.

• Realización  de  esquemas  e  cálculos  dos

circuítos dunha vivenda.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB2.1.2.  Describe  os  elementos  que

compoñen  as  instalacións  dunha

vivenda.

Segunda avaliación. Describe  os  elementos  básicos  que

incorpora cada unha das instalacións dunha

vivenda.

• Prácticas  de  identificación  e  descrición

dos elementos dunha instalación.  

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

TEB2.2.1.  Interpreta  e  manexa

simboloxía  de  instalacións  eléctricas,

calefacción, subministración de auga e

saneamento, aire acondicionado e gas.

Segunda avaliación. Interpreta  e  manexa  a  simboloxía  de

instalacións  eléctricas,  subministración  de

auga e saneamento.

Realiza  deseños  sinxelos  empregando  a

simboloxía adecuada.

• Prácticas de identificación da simboloxía

das instalacións técnicas dunha vivenda.

• Realización  de  esquemas  dos  distintos

circuítos que compoñen unha vivenda.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB2.2.2.  Deseña  con  axuda  de

software  unha  instalacións  para  unha

vivenda tipo con criterios de eficiencia

enerxética.

Segunda avaliación. Deseña,  con  ou  sen  axuda  de  software,

unha instalación para unha vivenda tipo.

• Prácticas de deseño de instalacións para

unha  vivenda  empregando  software

específico.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e

experimenta  e  analiza  o  seu

funcionamento.

Segunda avaliación. Realiza montaxes sinxelas e analiza o seu

funcionamento.

Experimenta  co  montaxe  de  circuítos

básicos  y  valora  as  condicións  que

contribúen ao aforro enerxético.

• Prácticas  de  montaxe  de  circuítos

eléctricos básicos dunha instalación.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB2.4.1. Propón medidas de redución

do consumo enerxético dunha vivenda.

Segunda avaliación. Propón  medidas  de  redución  do  consumo

enerxético dunha vivenda en relación coas

instalacións eléctrica e de subministración

de auga.

Evalua  a  achega  da  arquitectura  da

vivenda, as súas instalacións e os hábitos de

consumo ao aforro enerxético.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Interpretación de recibos domésticos para

valorar as posibilidades de aforro.

• Probas de avaliación.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

3

TEB3.1.1.  Describe  o  funcionamento

dun  circuíto  electrónico  formado  por

compoñentes elementais.

Primeira avaliación. Describe  o  funcionamento  dun  circuíto

electrónico  formado  por  compoñentes

elementais.

Analiza o funcionamento e a aplicación dun

circuíto  electrónico  e  dos  seus

compoñentes elementais.

• Prácticas  de  análise  de  circuítos

electrónicos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB3.1.2.  Explica  as  características  e

as  funcións  de  compoñentes  básicos:

resistor,  condensador,  díodo  e

transistor.

Primeira avaliación. Explica  as  características  e  as

funcións de compoñentes básicos: resistor,

díodo e transistor.

• Realización  de  prácticas,  empregando

diferentes compoñentes electrónicos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o

deseño  e  a  análise  de  circuítos

analóxicos  básicos,  empregando

simboloxía axeitada.

Primeira avaliación. Emprega  simuladores  para  o  deseño  e

análise  de  circuítos  analóxicos  básicos,

empregando simboloxía axeitada.

• Prácticas  de  simulación  de  circuítos

analóxicos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB3.3.1.  Realiza  a  montaxe  de

circuítos  electrónicos  básicos

deseñados previamente.

Primeira avaliación. Deseña  circuítos  electrónicos  básicos  e

realiza  a  montaxe  sobre  unha  placa  de

conexión.

Experimenta  con  circuítos  elementais  e

aplícaos no proceso tecnolóxico.

• Prácticas  de  deseño  e  montaxe  de

circuítos electrónicos básicos  sobre placas

protoboard.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

TEB3.4.1.  Realiza  operacións  lóxicas

empregando a álxebra de Boole.

Primeira avaliación. Realiza  operacións  lóxicas  tipo  OR,  AND,

NOT empregando a álxebra de Boole.

Aplica  a  álxebra  de  Boole  e  as  portas

lóxicas  na  resolución  de  problemas

tecnolóxicos sinxelos.

• Exercicios  de  operacións  lóxicas

empregando a álxebra de Boole.

• Probas de avaliación.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

TEB3.4.2.  Relaciona  formulacións

lóxicas con procesos técnicos

Primeira avaliación. Relaciona formulacións lóxicas con procesos

técnicos.

• Realización  de  exercicios  de  análise  de

procesos.

• Realización de probas de avaliación.

TEB3.5.1.  Resolve  mediante  portas

lóxicas  problemas  tecnolóxicos

sinxelos.

Primeira avaliación. Resolve mediante portas lóxicas OR, AND,

NOT problemas tecnolóxicos sinxelos.

Analiza sistemas automáticos, e describe os

seus compoñentes.

Monta circuítos sinxelos.

• Prácticas con portas lóxicas sobre placas

protoboard.

• Exercicios  de  resolución  de  problemas

tecnolóxicos  sinxelos  empregando  portas

lóxicas.

• Probas de avaliación.

4

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos

sistemas automáticos.

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Identifica  os  compoñentes  dos  sistemas

automáticos.

• Exercicios  de  identificación  de

compoñentes en sistemas automáticos.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de

automatismos  en  dispositivos  técnicos

habituais,  diferenciando  entre  lazo

aberto e pechado.

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Diferencia  sistemas  que  operan  en  lazo

aberto  e  lazo  pechado  e  analiza  o  seu

funcionamento.

Analiza sistemas automáticos, e describe os

seus compoñentes.

• Exercicios  de  análise  do  funcionamento

de automatismos en lazo aberto e pechado.

• Probas de avaliación.

TEB4.2.1.  Representa  e  monta

automatismos sinxelos.

Segunda avaliación.

Terceira avaliación.

Representa e monta sistemas sinxelos que

poden funcionar de forma automática.

• Prácticas  de  deseño  e  montaxe  de

automatismos sinxelos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

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.

Segunda avaliación

Terceira avaliación.

Controla  o  funcionamento  dun  sistema

automático en lazo pechado a través dunha

placa programable.

Desenrola un programa para controlar un

sistema automático ou un robot e o seu

funcionamento de forma autónoma.

• Prácticas  de  programación  de  placas  de

Arduíno  para  o  control  dun  sistema

automático en lazo pechado.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.

5

TEB5.1.1.  Describe  as  principais

aplicacións das tecnoloxías hidráulica e

pneumática.

Terceira avaliación. Coñece e describe as principais aplicacións

da tecnoloxía pneumática.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB5.2.1.  Identifica  e  describe  as

características  e  o  funcionamento

deste tipo de sistemas.

Terceira avaliación. Identifica  os  elementos  que  integran  os

sistemas  pneumáticos  e  hidráulicos  e

describe o seu funcionamento.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB5.3.1.  Emprega  a  simboloxía  e  a

nomenclatura  para  representar

circuítos  que  resolvan  un  problema

tecnolóxico.

Terceira avaliación. Resolve  problemas  tecnolóxicos  sinxelos

mediante  circuítos  pneumáticos  ou

hidráulicos.

Coñece  e  manexa  con  soltura  a

simboloxía  precisa  para  representar

circuítos.

• Exercicios  de  resolución  de  problemas

tecnolóxicos  mediante  o  deseño  de

circuítos  pneumáticos,  empregando  a

simboloxía normalizada.

• Probas de avaliación.

TEB5.4.1.  Realiza  montaxes  de

circuítos  sinxelos  pneumáticos  ou

hidráulicos  con  compoñentes  reais  ou

mediante simulación.

Terceira avaliación. Realiza montaxes de circuítos pneumáticos

sinxelos con compoñentes reais.

Experimenta  simulacións  de  circuítos

pneumáticos e hidráulicos.

• Prácticas  de  montaxe  de  circuítos

pneumáticos.

• Prácticas  de  simulación  de  circuítos

hidráulicos.

• Realización dun proxecto.

• Probas de avaliación.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporalización Grao mínimo de consecución
Procedementos e instrumentos de

avaliación

6

TEB6.1.1.  Identifica  os  cambios

tecnolóxicos  máis  importantes  que  se

produciron  ao  longo  da  historia  da

humanidade.

Terceira avaliación. Identifica  os  cambios  tecnolóxicos  máis

importantes que se produciron nos últimos

séculos.

Coñece,  de  maneira  xeral,  a  evolución

tecnolóxica ao longo da historia.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Exposición  de  traballos  monográficos  de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a

súa relación co contorno, interpretando

a súa  función  histórica  e  a  evolución

tecnolóxica.

Terceira avaliación. Realiza  unha  análise  contextualizada  de

obxectos de uso cotián.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Exposición  de  traballos  monográficos  de

investigación.

• Exercicios  de  análise  de  obxectos

técnicos.

• Probas de avaliación.

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.

Terceira avaliación. Analiza obxectos de uso cotián elaborando

xuízos de valor dende unha postura crítica.

Valora a repercusión da tecnoloxía no día a

día.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Exposición  de  traballos  monográficos  de

investigación.

• Probas de avaliación.

TEB6.3.2.  Interpreta  as  modificacións

tecnolóxicas,  económicas  e sociais  en

cada período histórico, axudándose de

documentación escrita e dixital.

Terceira avaliación. Emprega  documentación  escrita  e  dixital

para  interpretar  as  modificacións

tecnolóxicas,  económicas  e  sociais  nos

últimos séculos.

• Realización de traballos monográficos de

investigación.

• Exposición  de  traballos  monográficos  de

investigación.

• Probas de avaliación
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6. METODOLOXÍA

A aprendizaxe dos contidos da área de tecnoloxía realízase traballando mediante o método de proxectos. De forma moi esquemática, o

método de proxectos consta de catro etapas: observar, deseñar, construír e avaliar. Unha vez concluído o proceso, o alumnado terá aprendido a:

 Identificar problemas que precisan unha solución

 Determinar as condicións que debe cumprir a solución a un problema

 Analizar as solucións existentes valorando posibles melloras

 Deseñar unha solución a través da realización da documentación técnica

 Executar o deseño planificando previamente a distribución de tarefas e tempos e a dispoñibilidade das ferramentas necesarias

 Analizar o resultado do proceso

A dificultade dos problemas que cada grupo de traballo debe resolver aumenta progresivamente da primeira á última avaliación. O grupo

debe analizar a información proporcionada e tomar decisións pero todo isto sucede nun marco que inicialmente estará moi delimitado e que

progresivamente se moverá cara a proxectos máis abertos.

Esta metodoloxía desenvólvese nunha aula-taller preparada para impartir contidos cunha compoñente práctica importante. Este espazo

permite ademais o traballo individual e en grupo. Co traballo individual preténdese favorecer a autonomía persoal do alumnado a través de

diferentes tarefas como resolución de exercicios, prácticas ou pequenos traballos de investigación. Co traballo en grupo preténdese favorecer a

aprendizaxe cooperativa así como contribuír positivamente á convivencia no centro a través da realización de proxectos.
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7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Empregaremos como libro de texto o correspondente ao curso da editorial Santillana por consideralo o máis axeitado tanto en

contidos como no desenrolo dos distintos temas

Disporemos tamén da aula de tecnoloxía, dotada cunha pizarra dixital e conexión a internet, e do taller equipado con mesas de

traballo axeitadas, un ordenador conectado a internet en cada mesa e un almacén dotado co material preciso para a realización dos

proxectos. As ferramentas están colocadas nun taboeiro e dispoñemos tamén dunha trade de columna. Cada grupo disporá dunha

caixa para gardar o prototipo e os compoñentes durante todo o proceso de execución

Empregaremos tamén da aula virtual do centro, tanto para colgar información complementaria a do libro de texto, como para

que o alumnado poda subir aqueles traballos que o profesor lle solicite para a súa cualificación.

O mantemento dos talleres é responsabilidade de todos, polo que empregamos os cinco últimos minutos de cada clase para

ordenar e limpar. Deste modo a aula queda en boas condicións para a entrada do seguinte grupo.

Así mesmo dispoñemos dunha aula de informática, que empregaremos cando o alumnado precise traballar de forma individual,

equipada con ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía: material informático e programas de deseño e simulación de

circuítos eléctricos e electrónicos ou acceso a páxinas web especializadas con posibilidade de realizar actividades on line.
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O alumnado será avaliado de acordo cos seguintes indicadores:

- 1. Ata o 50 % da nota en cada avaliación:

Probas e tarefas sobre os contidos impartidos realizadas por escrito.

Traballos e exposicións orais.

- 2. Ata o 40 % da nota en cada avaliación:

Realización dos proxectos e os prototipos da aula-taller valorando, as presentacións e execucións, así como o interese, a participación e a

colaboración cos compañeiros

Emprego da ferramenta e materiais apropiados para a realización dos proxectos.

Emprego do equipamento informático e o software para os proxectos.

Exercicios e probas informáticas de deseño e programación ao marxe dos proxectos dos prototipos

- 3. Ata o 10 % da nota en cada avaliación:

Realización en prazo dos exercicios asignados.

Mantemento dun caderno cos exercicios e materiais complementarios de aula

Comportamento na aula en relación cos compañeiros e co profesorado.

En cada avaliación

      - No caso de que as notas no apartado 1 ou 2 sexa inferior a 3 puntos sobre 10 a avaliación considerarase suspensa.
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        - No que respecta aos apartados 2 e 3 a recuperación de materia suspensa terá lugar avaliación a avaliación e no correspondente ao

apartado 1 farase un exame final, antes da avaliación ordinaria, da materia non recuperada.

        - A avaliación considérase aprobada se a media ponderada é de 5 como mínimo.

Toda proba de avaliación poderá suspenderse (cunha cualificación de 1 puntos), se hai constancia de que o alumno ou alumna copiou, permitiu

que  outros/as  copiasen  o  seu  traballo  ou  participou  en  calquera  actividade  ou  estratexia  para  mellorar  os  resultados  mediante  procedementos

deshonestos. O profesor tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu criterio a

repetición da proba ou a realización dunha proba oral.

Avaliación final

Rematadas as avaliacións parciais, adicarase o tempo restante do curso ao reforzo e ampliación dos contidos acadados co obxecto de afianzar

coñecementos e mellorar as perspectivas do vindeiro curso. 

A cualificación da avaliación final será a media das  cualificacións das tres avaliacións parciais, efectuando o redondeo conforme a tendencia da

última avaliación.

Para aqueles alumnos e alumnas que non acadasen os contidos mínimos en algunha parte da materia, faráselle un plan individualizado para

procurar a sua recuperación antes da avaliación final.

As reclamacións do alumnado e dos seus pais, nais ou titores legais sobre as cualificacións das probas ou sobre a cualificación final serán

atendidas cinguíndose á lexislación vixente, así como ó disposto no Proxecto Curricular e no Proxecto Educativo de Centro.
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9. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE:

Avaliación do proceso de ensino:

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicadores de logro

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se

empregan na comunicación con fíos e sen eles.

• Diferencia os sistemas de comunicación con e sen fíos.

• Describe os elementos dun sistema de comunicación.

• Identifica as vantaxes y desvantaxes das redes con fíos e sen eles

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

dispositivos dixitais.

• Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

• Describe as distintas maneiras en que se poden conectar distintos dispositivos

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.

• Localiza,  intercambia  e  publica  información  a  través  de  internet  empregando  servizos  de

localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos.

• Emprega Internet para a localización e intercambio de información para facer os seus traballos

de clase.

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

situación de risco.

• Detecta situacións de risco e coñece as medidas de seguridade aplicables.

• Identifica as medidas precisas para mellorar a seguridade das redes sen fíos

TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver

problemas, empregando unha linguaxe de programación.

• Coñece as estruturas básicas e elementos dun programa informático desenvolvido en scratch ou

na contorna de desenvolvemento integrado (IDE) de Arduíno.

• Desenvolve un programa informático para resolver problemas.

TEB1.4.1. Emprega o computador como ferramenta de adquisición e

interpretación de datos, e como realimentación doutros procesos cos

datos obtidos.

• Emprega o computador na adquisición e interpretación de datos que serán empregados noutros

procesos.

• Utiliza Internet para buscar información relacionada cos temas tratados na clase

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. • Recoñece as instalacións típicas nunha vivenda.

• Identifica as instalacións dunha vivenda e o seu funcionamento.

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

vivenda.

• Identifica e describe os elementos de cada unha das instalacións que atopamos nunha vivenda.

• Sinala o tipo de conexións precisas para cada instalación eléctrica.

• Identifica os líquidos que circulan polos circuítos de calefacción.
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Estándar de aprendizaxe avaliable Indicadores de logro

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas,

calefacción,  subministración  de  auga  e  saneamento,  aire

acondicionado e gas.

• Identifica e emprega a simboloxía das instalacións técnicas dunha vivenda.

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalacións para unha

vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética.

• Emprega software específico para deseñar unha vivenda e as súas instalacións.

• Coñece e aplica criterios de eficiencia enerxética.

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

funcionamento.

• Realiza a montaxe de circuítos eléctricos básicos dunha instalación.

• Analiza o funcionamento das montaxes realizadas.

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

vivenda.

• Coñece e aplica criterios de eficiencia enerxética.

• Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda.

• Recoñece as características das vivendas bioclimáticas.

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado

por compoñentes elementais.

• Analiza e describe o funcionamento de determinados circuítos electrónicos.

TEB3.1.2.  Explica  as  características  e  as  funcións  de  compoñentes

básicos: resistor, condensador, díodo e transistor.

• Explica as características e funcionamento de compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo

e transistor.

• Aplica  o  seu coñecemento  sobre  compoñentes  básicos  no  deseño  e  realización de circuítos

electrónicos.

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos

analóxicos básicos, empregando simboloxía axeitada.

• Deseña  e  analiza  circuítos  analóxicos  básicos  empregando  un  simulador  e  a  simboloxía

normalizada.

TEB3.3.1.  Realiza  a  montaxe  de  circuítos  electrónicos  básicos

deseñados previamente.

• Deseña e monta circuítos electrónicos básicos empregando placas de montaxe protoboard.

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. • Identifica e aplica os diferentes operadores lóxicos.

• Emprega o álxebra de Boole para resolver os problemas que se lle plantexan.

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos • Aplica a formulación lóxica en procesos técnicos.

• Aplica a lóxica binaria ao mundo dixital y convirte datos numéricos e caracteres de texto.

Dto.  De  Tecnoloxía  do  IES  MACÍAS  O  NAMORADO                                                                                                                                                27



Programación  de  tecnoloxía  de  4º  da  ESO                                                                        -                                                                      Curso 20  22  /  23  

Estándar de aprendizaxe avaliable Indicadores de logro

TEB3.5.1.  Resolve  mediante  portas  lóxicas  problemas  tecnolóxicos

sinxelos.

• Identifica e coñece como operan as portas lóxicas OR, AND, NOT, NAND e NOR.

• Resolve problemas tecnolóxicos sinxelos mediante portas lóxicas.

• Simplifica funcións lóxicas empregando mapas de Karnaugh.

• Relaciona circuítos integrados coas portas lóxicas que los integran

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. • Identifica os compoñentes dos sistemas automáticos e explica o seu funcionamento.

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos

técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado.

• Identifica os automatismos que funcionan en lazo aberto e en lazo pechado.

• Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habituais. 

• Recoñece y describe distintos sistemas de control.

• Identifica las magnitudes físicas de carácter analóxico que se poderían medir con un sensor.

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. • Deseña e monta automatismos sinxelos.

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.

• Programa placas de Arduíno que permiten controlar un sistema automático en lazo pechado.

• Modifica programas para conseguir distintas funcionalidades.

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica

e pneumática.

• Identifica e describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática.

• Recoñece os elementos da mecánica de fluídos y calcula as súas variables

TEB5.2.1. Identifica e describe as características e o funcionamento

deste tipo de sistemas.

• Identifica e describe as características dos sistemas hidráulicos e pneumáticos.

• Explica el funcionamento de las válvulas en los sistemas hidráulicos y pneumáticos. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar

circuítos que resolvan un problema tecnolóxico.

• Coñece a simboloxía normalizada.

• Emprega a simboloxía normalizada no deseño de circuítos pneumáticos que serven para resolver

problemas tecnolóxicos.

TEB5.4.1.  Realiza  montaxes  de  circuítos  sinxelos  pneumáticos  ou

hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación.

• Realiza a montaxe de circuítos pneumáticos sinxelos.

• Emprega software específico para simular circuítos pneumáticos e hidráulicos sinxelos.

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se

produciron ao longo da historia da humanidade.

• Identifica  os  cambios  tecnolóxicos  máis  importantes  producidos  ao  longo  da  historia  da

humanidade e de maneira máis concreta, nos últimos séculos.

• Identifica e ordena cronoloxicamente importantes inventos e descubrimentos. 
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Estándar de aprendizaxe avaliable Indicadores de logro

TEB6.2.1.  Analiza  obxectos  técnicos  e  a  súa  relación  co  contorno,

interpretando a súa función histórica e a evolución tecnolóxica.

• Analiza obxectos técnicos de uso cotián e a súa evolución no contexto histórico que tivo lugar.

• Analiza descubrimentos e inventos que supuxeron unha revolución na historia da humanidade. 

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.

• Valora criticamente o desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de obxectos, inventos e

descubertas no seu contexto histórico.

• Valor a importancia dos inventos e descubrimentos no contexto no que se desenrolan e o seu

impacto na historia. 

TEB6.3.2.  Interpreta  as  modificacións  tecnolóxicas,  económicas  e

sociais  en  cada  período  histórico,  axudándose  de  documentación

escrita e dixital.

• Emprega documentación escrita e dixital para interpretar os cambios tecnolóxicos, económicos

e sociais ao longo da historia, e máis concretamente, nos últimos séculos.

• Interpreta a evolución dos inventos e as súas implicacións axudándose de documentación escrita

e dixital 
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Avaliación da práctica docente:

Actividade Indicadores de logro

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.

• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.

• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.

• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.

• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.

• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.

• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe

• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de

contidos e de cada sesión de traballo.

• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-taller.

• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novidosos.

• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.

• Promove a participación activa do alumnado.

• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.

• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.

• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.

• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos que motiven ao alumnado.
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Actividade Indicadores de logro

Traballo na aula-taller

• Resume e repasa ao comezo de cada sesión os contidos xa traballados en sesións anteriores.

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.

• Resolve as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo.

• Establece tempos fóra das sesións de traballo para atender ao alumnado.

• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.

• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das

competencias clave.

Avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.

• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas de avaliación e actividades en xeral.

• Establece medidas que permitan introducir melloras.

• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe

introducir melloras.

• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.

• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.

• Favorece os procesos de autoavaliación.

• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.

• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.

• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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10. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Ao non haber alumnado coa materia pendente do curso anterior non procede facer un programa de seguimento nin avaliación.

11. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os coñecementos previos dos temas que son continuación do curso anterior faranse mediante exercicios do nivel conquerido no curso

pasado.  Cando  os  temas  sexan  totalmente  novos  para  o  alumnado partirase  do  feito  de  que  non  teñen  coñecementos  previos  polo  tanto

comenzarase  as  explicacións  polos  contidos  básicos procurando  fomentar  a  participación  de  todo  o  alumnado  para  desta  forma  achegar

información individual que colectivamente permita ir conformando a solución a cada pregunta.

Tendo en conta que o alumnado que configura os distintos grupos e normalmente heteroxéneo e diverso, no que respecta a capacidade,

interese, entorno social e familiar, teñen que establecerse criterios e recursos para simultanealos dentro do mesmo grupo.

Con este fin, e dada a natureza da área, onde teoría e práctica se complementan, temos que aproveitar as tarefas que xeran o proceso de

resolución de problemas técnicos, para atender a diversidade de motivacións,  capacidades e intereses,  acadando en calquera dos casos  as

intencións educativas propostas. As medidas de atención á diversidade establecen axuda educativa personalizada como un garante da igualdade

de oportunidades para todos os alumnos e alumnas. Esta atención personalizada pode realizarse para a maioría do alumnado no transcurrir

habitual das actuacións pedagóxicas, mais, en ocasións, as necesidades educativas de certos de eles demandan un plan de atención que inclúa

actuacións tanto de carácter curricular como organizativo.

Medidas curriculares.-►
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1) Adaptacións curriculares individualizadas  , para alumnos que necesiten algunha modificación no tratamento pedagóxico que se ofrece ó

grupo en xeral. A adaptación curricular modifica un ou varios dos elementos que configuran a programación de aula, tanto as actividades

de ensinanza- aprendizaxe e de avaliación  como os contados e obxectivos. 

As modificacións  poden ser unicamente en canto á temporalización, adaptando o tempo previsto para a consecución de obxectivos que son

os mesmos que ós do resto dos alumnos, ou ben optar pola priorización dalgún elemento curricular, modificando algúns obxectivos e  

contados.

2) Reforzos educativos, para alumnos e alumnas con certas deficiencias de aprendizaxe, de nivel de coñecementos previos ou de motivación.

3) Avaliación inicial, para determinar o nivel de coñecementos previos do alumnado, as súas aptitudes, capacidades e intereses.

4)  Seguimento persoal do alumno ou alumna, do seu nivel de coñecementos, traballo persoal, evolución e grao de responsabilidade e

motivación, que permite, en colaboración có grupo de profesores, o deseño de estratexias de actuación con cada un deles.

5) Relación coas familias  , a través de reunións periódicas que permitan obter o maior coñecemento posible do alumnado e establecer

actuacións coordinadas entre a familia e o centro.

Medidas organizativas.-►

A atención  a  diversidade  permite  establecer  agrupamentos  flexibles  dentro  da  aula  para  diversas  actividades,  o  que  facilita  a

individualización das ensinanzas. Podemos empezar no reparto de tarefas entre os distintos membros do grupo asinando responsabilidades para o

seu funcionamento, de acordo coas posibilidades de cada alumno.

Graduando a dificultade dos proxectos a resolver podemos acadar maior nivel de atención a diversidade de capacidades e intereses. Para

iso  temos  que  dar  a  posibilidade  de  elección  por  parte  do  alumnado,  entre  distintas  propostas  de  solucións  a  un  mesmo  problema.  Así
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satisfaremos os intereses, tanto dos alumnos que presenten un progreso rápido, como dos alumnos que necesiten algún tipo de adaptación

curricular. Neste último caso poderiamos chegar a indicar a solución correcta, reducindo de ese modo as dificultades, sobre todo na primeira fase

do proceso de resolución.

Outra  posibilidade  para  a atención  a  diversidade pode ser  abrir  espazos  de opcionalidade  para  o  alumno especialmente atraído pola

informática e a programación, ofrecéndolle contidos tratados con mais profundidade e incluso novidosos.

Cabe destacar tamén o análise dos agrupamentos que, cara ó curso seguinte, se fai ó remate de cada curso cós alumnos e alumnas do

centro.
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12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Cada tema transversal ocupa un lugar na educación e no desenrolo persoal dos alumnos e alumnas, de aí a importancia de telos presentes,

polo seu carácter interdisciplinar e globalizador.

Na área de Tecnoloxía son varios os temas transversais que se tratan :

· Educación ambiental  

Análise do impacto da tecnoloxía no medio ambiente, con especial atención á elección de proxectos, materiais, etc. que equilibren

beneficios e custes en termos de impacto ambiental.

· Educación para a paz  

Análise da influencia da tecnoloxía no mundo actual, na sociedade e na forma de vida dependendo da utilización que o ser humano faga

dos produtos tecnolóxicos.

Debates en determinados temas sobre fenómenos sociais como a carreira armamentística, a diferenza entre países desenvolvidos e non

desenvolvidos nin a influencia da televisión nin os videoxogos nas condutas violentas.

· Educación do consumidor e usuario  

Análise sobre a necesidade dos produtos e servizos da tecnoloxía, diferenciando entre necesidades reais e necesidades creadas pola

sociedade de consumo e equilibrando o progreso e a moderación no consumo.

· Educación para a igualdade  

Toma de conciencia dos alumnos e alumnas fronte o reparto desigual das tarefas segundo os sexos.

Formación de grupos de traballo preferentemente mixtos nos que as alumnas se sintan integradas no ámbito da tecnoloxía, tanto na aula

como na sociedade, e realicen as mesmas tarefas que os alumnos aínda que tradicionalmente se consideren traballos de rapaces. 

· Educación para a saúde  
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Toma de conciencia sobre a necesidade do seguimento de certas normas de seguridade e hixiene no taller e do coñecemento da forma de

utilización das ferramentas como xeito de minimizar a posibilidade de accidentes de traballo.

Análise da importancia da limpeza e orden no posto de traballo.

· Educación moral e cívica  

Ensinanza dunha serie de valores, actitudes e normas tales como o espírito de diálogo, a obxectividade, a curiosidade por saber, o

respecto, a actitude de axuda os demais, o traballo en equipo, a defensa dos dereitos humanos, etc.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O  departamento  tentará  realizar  no  presente  curso  algunhas  actividades  complementarias  e  extraescolares  que  contribúan  ao

desenvolvemento e afianzamento dalgúns dos contidos tratados na materia. Entre estas actividades realizamos visitas didácticas e programación

de conferencias no centro.

14. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN

O alumnado recibirá un documento impreso onde se resumen os aspectos máis importantes da programación.

A partir dos resultados académicos obtidos en cada avaliación deseñaránse os correspondentes instrumentos de recuperación e mellora, así

como os mecanismos de revisión, avaliación e modificación seguintes:

1.- Farase un seguimento mensual da programación e así mesmo indicarase, se é necesario, os cambios que se puideran facer na mesma. 

2.- Estudaranse os resultados obtidos polos alumnos en cada avaliación. Tomándose en cada caso as medidas que sexan necesarias. 

3.- Ao final do curso realizarase unha avaliación final da programación didáctica na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo

do curso. 

 A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento.
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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten
satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a
relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan
esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o
traballo  en  equipo  ou  o  carácter  emprendedor,  que  son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o
coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade
sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

 A materia de Tecnoloxía Industrial trata de lograr estes fins abordando un amplo conxunto de temas. Na materia de 2º de Bacharelato  o
bloque de "Materiais"  trata as propiedades características dos materiais, en relación coa súa estrutura interna e as  técnicas utilizadas para
modificar ditas propiedades. No bloque chamado "Principios de máquinas" afóndase nos conceptos fundamentais das máquinas e nos seus principios
de funcionamento,explorando os elementos constitutivos das máquinas térmicas e eléctricas. No bloque de "Sistemas automáticos" trátase a
automatización das máquinas, e os circuítos e sistemas tecnolóxicos asociados, así como a súa estrutura e o seu funcionamento.  A electrónica
dixital  estúdase  no  bloque  "Circuítos  e  sistemas  lóxicos",  que  se  centra  nos  circuítos  combinacionais,  e  tamén  no  denominado  "Control  e
programación de sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas aplicacións.

No  conxunto  dos  bloques  desta  materia,  en  resumo,  intégranse  coñecementos  de  carácter  matemático  e  científico,  polo  que  un  enfoque
interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A contribución  da  materia  de  Tecnoloxía  Industrial  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave  dependerá  en  grande  medida  do  tipo  de
actividades seleccionado; é dicir,  da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o
alumnado  adquira  e  utilice  adecuadamente  vocabulario  tecnolóxico,  elabore  informes  técnicos,  explique  conceptos,  ou  elabore  e  expoña
información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta
materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de
resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando
ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais da
actividade tecnolóxica. A competencia dixital  desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías  da información e da comunicación para
procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para simular circuítos, sistemas e procesos tecnolóxicos, ou para controlar e
programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o
proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias
sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e grupos de forma democrática, e
respecte  a  diversidade  e  as  normas,  e  tamén  mediante  a  análise  da  interacción  entre  o  desenvolvemento  tecnolóxico  e  os  cambios
socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor  conséguese  nesta  materia  a  través  do  deseño,  da  planificación  e  da  xestión  de  proxectos
tecnolóxicos, ao transformar as ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise
da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para
axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional
como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

A relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia de Tecnoloxía Industrial II co desenvolvemento das competencias queda recollido
nas seguintes táboas:
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Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

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

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

I.TI2B3.1.2.  Diferencia entre sistemas de control de CMCCT
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Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

lazo aberto e pechado, e propón exemplos
razoados.

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

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

d
e
g
i
l
m

B4.1.  Álxebra de Boole.  Táboas da
verdade.  Portas  e funcións  lóxicas.
Simplificación de funcións.
B4.2.  Circuítos  lóxicos
combinacionais.  Circuítos
combinacionais integrados.
B4.3. Deseño, montaxe e simulación
de circuítos lóxicos combinacionais.
Aplicacións. 
B4.4.  Representación  e
interpretación de sinais.

B4.1. Deseñar mediante portas lóxicas
sinxelos  automatismos  de  control,
aplicando  procedementos  de
simplificación de circuítos lóxicos.

TI2B4.1.1.  Realiza táboas de verdade de
sistemas combinacionais,  identificando as
condicións  de  entrada  e  a  súa  relación
coas saídas solicitadas.

CMCCT

TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos  lóxicos
combinacionais con portas lóxicas a partir
de  especificacións  concretas,  aplicando
técnicas  de  simplificación  de  funcións,  e
propón o posible esquema do circuíto.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

TI2B4.1.3.  Deseña  circuítos  lóxicos
combinacionais  con  bloques  integrados,
partindo  de  especificacións  concretas,  e
propón o posible esquema do circuíto.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

TI2B4.1.4.  Visualiza  sinais  en  circuítos CMCCT
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Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

dixitais  mediante  equipamentos  reais  ou
simulados, e verifica a súa forma.

CD

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

e
i
l

B5.1.  Circuítos  lóxicos  secuenciais
electrónicos.
B5.2. Biestables: tipos e aplicacións.
B5.3.  Representación dos sinais de
saída dos circuítos lóxicos.

B5.1.  Analizar  o  funcionamento  de
sistemas lóxicos secuenciais dixitais, e
describir  as  características  e  as
aplicacións dos bloques constitutivos.

TI2B5.1.1.  Explica  o  funcionamento  dos
biestables,  indicando os  tipos  e  as  súas
táboas de verdade asociadas.

CCL
CMCCT

TI2B5.1.2.  Debuxa  o  cronograma  dun
contador  e  explica  os  cambios  que  se
producen nos sinais.

CMCCT

e
h
i
l
m

B5.4. Elementos básicos de circuítos
secuenciais eléctricos.
B5.3.  Representación dos sinais de
saída dos circuítos lóxicos.

B5.2.  Analizar  e realizar  cronogramas
de circuítos secuenciais, identificando a
relación  dos  elementos  entre  si  e
visualizándoos  graficamente  mediante
o  equipamento  máis  axeitado  ou
programas de simulación.

TI2B5.2.1.  Obtén  sinais  de  circuítos
secuenciais  típicos  empregando  software
de simulación.

CMCCT
CD

TI2B5.2.2.  Debuxa  cronogramas  de
circuítos  secuenciais  partindo  dos
esquemas  destes  e  das  características
dos elementos que o compoñen.

CMCCT

d
e
f
i

B5.5.  Deseño  e  simulación  de
circuítos lóxicos secuenciais.

B5.3.  Deseñar  circuítos  secuenciais
sinxelos  analizando  as  características
dos elementos que os conforman e a
súa resposta no tempo.

TI2B5.3.1.  Deseña  circuítos  lóxicos
secuenciais  sinxelos  con  biestables  a
partir  de  especificacións  concretas  e
elaborando o esquema do circuíto.

CMCCT
CAA
CSIEE

h
i
l

II. B5.6. Microprocesador: aplicacións. B5.4.  Relacionar  os  tipos  de
microprocesadores  empregados  en
computadores  de  uso  doméstico,
procurando a información en internet, e
describir  as  súas  principais
prestacións.

TI2B5.4.1.  Identifica  os  principais
elementos  que  compoñen  un
microprocesador  tipo  e  compárao  con
algún microprocesador comercial.

CCL
CMCCT
CD
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3.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS POR CURSO

 A Tecnoloxía Industrial contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan:

a) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.
b) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
c) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como
medio de desenvolvemento persoal.
d) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
e) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
f) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
g) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.
h) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma
crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao
medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.
i) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e
sentido crítico.
j) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun
mundo globalizado.
k) Comprende-lo papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos, as distintas transformacións e aplicacións e adoptar actitudes de aforro e
valoración da eficiencia enerxética.
l) Comprender e explicar como se organizan e desenvolven procesos tecnolóxicos concretos, identificando e describindo as técnicas e os
factores económicos e sociais que concorren en cada caso.
m) Analizar de forma sistemática aparellos e produtos da actividade técnica para explica-lo seu funcionamento, utilización e forma de
control e avaliala  súa calidade.
n) Valorar criticamente, aplicando os coñecementos adquiridos, as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá e a calidade de
vida, manifestando e  argumentando as súas ideas e opinións.
o) Expresar con precisión ideas e opinións sobre procesos ou produtos tecnolóxicos concretos, utilizando vocabulario, símbolos e tomas de
expresión axeitadas.
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4.- CONCRECIÓN DE CONTIDOS E ESTANDARES DE APRENDIZAXE

Os contidos como entidades pedagóxicas iniciais son útiles para crear unha pedagoxía axeitada e articular a práctica docente.
Aínda que ás veces é imposible usar os contidos nunha concreción temporal, pois existen contidos que se poden traballar continuamente ó 
longo dun curso escolar e outros máis específicos de certas actividades ou prácticas, resulta necesario un elemento que nos permita por unha
parte realizar unha concreción temporal e por outra parte outra concreción sistémica. Estes elementos necesarios os denominaremos 
Unidades Didácticas e a súa finalidade e unha concreción da aprendizaxe.
Na materia de Tecnoloxía Industrial II estruturamos as seguintes Unidades Didácticas, correspondentes aos distintos bloques temáticos : 

BLOQUE 1:  MATERIAIS

- Unidade 1: Medida das propiedades dos materiais. Ensaios de medida.
- Unidade 2: Técnicas de modificación das propiedades dos materiais. Tratamentos térmicos e termoquímicos
- Unidade 3: Oxidación e corrosión. Medidas de protección fronte á corrosión.

BLOQUE 2:  ELEMENTOS DE MÁQUINAS

- Unidade 4: Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos.
- Unidade 5: Máquinas térmicas: estrutura, clasificación e funcionamento.
- Unidade 6 :Máquinas eléctricas: estrutura, clasificación e funcionamento.

BLOQUE 3:  SISTEMAS AUTOMÁTICOS

  - Unidade 7: Sistemas automáticos de control: Estrutura, clasificación e funcionamento.
- Unidade 8: Elementos dun sistema automático.

BLOQUE 4:  CIRCUITOS E SISTEMAS LÓXICOS

- Unidade 9: Circuítos electrónicos dixitais. Portas e funcións lóxicas- 
- Unidade 1O : Circuítos lóxicos combinacionais e secuenciais.

      BLOQUE 5: CONTROL E PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

- Unidade 11: O microprocesador. Aplicacións.
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A relación entre os contidos e as unidades didácticas queda reflectida na seguinte táboa:

Unidade Didáctica Contidos

Medida  das  propiedades  dos  materiais.  Ensaios  de
medida

 B1.1. Estrutura interna e propiedades dos materiais. 
 B1.2. Procedementos de ensaio e medida de propiedades dos materiais. 

Técnicas  de  modificación  das  propiedades  dos
materiais. Tratamentos térmicos e termoquímicos

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

Oxidación e corrosión. Medidas de protección fronte á
corrosión.

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

Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos.  B2.1. Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos.
 B2.2. Deseño asistido de máquinas e simulación do seu funcionamento.
 B2.5. Magnitudes que definen as máquinas.

Máquinas  térmicas:  estrutura,  clasificación  e
funcionamento.

 B2.3. Máquinas térmicas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. 
 B2.5. Magnitudes que definen as máquinas.

Máquinas  eléctricas:  estrutura,  clasificación  e
funcionamento.

B2.4. Máquinas eléctricas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. 
 B2.5. Magnitudes que definen as máquinas.

Sistemas  automáticos  de  control:  Estrutura,
clasificación e funcionamento.  Elementos dun sistema
automático.

 B3.1. Estrutura e tipos de sistemas automáticos. 
 B3.2. Elementos que compoñen un sistema de control. Simboloxía.
 B3.3. Deseño e simulación de sistemas automáticos.
 B3.4. Representación dos sinais de entrada e saída de sistemas automáticos.

Elementos dun sistema automático.  B3.2. Elementos que compoñen un sistema de control. Simboloxía.
 B3.5. Simulación, montaxe e experimentación de circuítos eléctricos ou pneumáticos.

 Circuítos  electrónicos  dixitais.  Portas  e  funcións
lóxicas-

 B4.1. Álxebra de Boole. Táboas da verdade. Portas e funcións lóxicas. Simplificación de funcións.
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Unidade Didáctica Contidos

Circuítos lóxicos combinacionais e secuenciais  B4.2. Circuítos lóxicos combinacionais. Circuítos combinacionais integrados.
 B4.3. Deseño, montaxe e simulación de circuítos lóxicos combinacionais. Aplicacións. 
 B4.4. Representación e interpretación de sinais.
 B5.1. Circuítos lóxicos secuenciais electrónicos.
 B5.2. Biestables: tipos e aplicacións.
 B5.4. Elementos básicos de circuítos secuenciais eléctricos.
 B5.3. Representación dos sinais de saída dos circuítos lóxicos.
 B5.5. Deseño e simulación de circuítos lóxicos secuenciais.

O microprocesador. Aplicacións.  B5.6. Microprocesador: aplicacións.
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4.a.-  Temporalización

A materia ten unha carga horaria de 3 sesións semanais, un total de 105 sesións anuais. Estas sesións divídense en tres trimestres que 
corresponden as tres avaliacións, coa seguinte carga lectiva:

 Primeiro trimestre, (6+13+12+8=)39 sesións
 Segundo trimestre, (11+11+6=)  27 sesións
 Terceiro trimestre, (5+10+6=) 21 sesións

A segunda avaliación neste 2º curso de bacharelato adiántase no noso centro ao día 15 de marzo, polo que a división dos contidos nos 
distintos trimestres realizarase da seguinte forma:

Primeiro trimestre

- - Unidade 1: Medida das propiedades dos materiais. Ensaios de medida.
- Unidade 2: Técnicas de modificación das propiedades dos materiais. Tratamentos térmicos e termoquímicos
- Unidade 3: Oxidación e corrosión. Medidas de protección fronte á corrosión.
- Unidade 4: Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos.

Segundo trimestre

- Unidade 5: Máquinas térmicas: estrutura, clasificación e funcionamento.
- Unidade 6 :Máquinas eléctricas: estrutura, clasificación e funcionamento.
- Unidade 7: Sistemas automáticos de control: Estrutura, clasificación e funcionamento.
- Unidade 8: Elementos dun sistema automático.

Terceiro trimestre

- Unidade 9: Circuítos electrónicos dixitais. Portas e funcións lóxicas- 
- Unidade 10 : Circuítos lóxicos combinacionais e secuenciais.
- Unidade 11: O microprocesador. Aplicacións.
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4.b.- Grao mínimo de consecución para superar a materia

Concretamos  neste  apartado  os  Indicadores  relevantes  para  os  Criterios  de  Avaliación  requiridos  pola  lei  na  materia  Tecnoloxía
Industrial II. Nas táboas que se presentan a continuación amosamos os denominados Desempeños. Definiremos os Desempeños como as
labores que corresponden a cada Estándar de aprendizaxe, é dicir os “actos a desempeñar” onde se valoraran a consecución ou non dos
indicadores,indicando a cualificación ao obter segundo o nivel de consecución dos mesmos.

CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 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.

Este criterio trata de comprobar si o 
alumnado sabe aplicar os conceptos 
relativos as técnicas de ensaio e medida 
de propiedades, para escoller o material 
idóneo nunha aplicación real, razoando 
dita elección e valorando criticamente a 
súa resistencia fronte a axentes externos 
y e os efectos socioeconómicos e 
medioambientais que conleva o emprego
do material seleccionado.

Considera con algunha incoherencia 
eventual as propiedades básicas dos 
materiais (físicas, químicas, térmicas, 
mecánicas,…), os posibles tratamentos 
de mellora das mesmas e as técnicas de 
protección contra a oxidación  corrosión ,
aplicando incorrectamente os contidos  
referentes as técnicas de medida e 
ensaio de propiedades dun material 
idóneo  nunha aplicación real, razoando, 
con pouco acerto,  a súa selección e os 
efectos socioeconómicos e 
medioambientais da mesma.

Considera sin incoherencias as 
propiedades dos materiais (físicas, 
químicas, térmicas, mecánicas,…), s os 
posibles tratamentos de mellora das 
mesmas e as técnicas de protección 
contra a oxidación  corrosión , aplicando 
con dificultade os contidos  referentes as 
técnicas de medida e ensaio de 
propiedades dun material idóneo  nunha 
aplicación real, razoando, sen precisión,  
a súa selección e os efectos 
socioeconómicos e medioambientais da 
mesma..

Considera con coherencia as 
propiedades  dos materiais (físicas, 
químicas, térmicas, mecánicas,…), os 
posibles tratamentos de mellora das 
mesmas e as técnicas de protección 
contra a oxidación  corrosión , aplicando 
correctamente os contidos  referentes as 
técnicas de medida e ensaio de 
propiedades dun material idóneo  nunha 
aplicación real, razoando, con precisión,  
a súa selección e os efectos 
socioeconómicos e medioambientais da 
mesma.

Considera con coherencia e na súa 
totalidade as propiedades dos materiais 
(físicas, químicas, térmicas, mecánicas,
…), os posibles tratamentos de mellora 
das mesmas e as técnicas de protección 
contra a oxidación  corrosión , aplicando 
con total corrección  os contidos  
referentes as técnicas de medida e 
ensaio de propiedades dun material 
idóneo  nunha aplicación real, razoando, 
con precisión e rigorosidade  a súa 
selección e os efectos socioeconómicos e
medioambientais da mesma.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 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.

Con este criterio establécese a 
capacidade do alumnado para identificar 
os parámetros principais do 
funcionamento dun produto técnico ou 
instalación, comparándoo co seu 
funcionamento en outras condicións e 
realizando os cálculos necesarios para 
analizar o seu comportamento.

Identifica,  con dificultade os parámetros
principais de funcionamento dunha 
máquina ou instalación ( motores  
térmicos, motores eléctricos,…), en 
réxime nominal,   ( potencia, tensión, 
corrente, velocidade, frecuencia de C.A., 
rendemento, número de fases, factor de 
potencia e réxime de funcionamento),  
comparando, sempre de maneira guiada,
o seu funcionamento noutras condicións 
diferentes as nominais  analizando, de 
maneira confusa, o seu comportamento 
tras realizar os cálculos necesarios  con 
gran dificultade e a pesar de contar con 
pautas detalladas.

Identifica,  sen dificultade os parámetros 
principais de funcionamento dunha 
máquina ou instalación ( motores  
térmicos, motores eléctricos,…), en 
réxime nominal,   ( potencia, tensión, 
corrente, velocidade, frecuencia de C.A., 
rendemento, número de fases, factor de 
potencia e réxime de funcionamento),  
comparando, sempre de maneira 
reflexiva, o seu funcionamento noutras 
condicións diferentes as nominais  
analizando, con dificultade, o seu 
comportamento tras realizar os cálculos 
necesarios  con algún erro menor-

Identifica,  con facilidade os parámetros 
principais de funcionamento dunha 
máquina ou instalación ( motores  
térmicos, motores eléctricos,…), en 
réxime nominal,   ( potencia, tensión, 
corrente, velocidade, frecuencia de C.A., 
rendemento, número de fases, factor de 
potencia e réxime de funcionamento),  
comparando, con reflexión e de maneira 
propia, o seu funcionamento noutras 
condicións diferentes as nominais  
analizando con precisión  o seu 
comportamento tras realizar os cálculos 
necesarios con corrección,.

Identifica,  con facilidade  e na súa 
totalidade os parámetros principais de 
funcionamento dunha máquina ou 
instalación ( motores  térmicos, motores 
eléctricos,…), en réxime nominal,   
( potencia, tensión, corrente, velocidade, 
frecuencia de C.A., rendemento, número 
de fases, factor de potencia e réxime de 
funcionamento),  
comparando,reflexivamente e por 
iniciativa propia, o seu funcionamento 
noutras condicións diferentes as 
nominais  analizando, con total 
precisión, o seu comportamento tras 
realizar os cálculos necesarios con 
autonomía e corrección.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

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

Este criterio pretende comprobar si o 
alumnado  coñece  e aplica os conceptos 
básicos da termodinámica e a 
electrotecnia na determinación dos 
parámetros que definen o uso dos 
motores térmicos e eléctricos, 
analizando a función de cada 
compoñente no  funcionamento global 
da máquina; na resolución de exercicios, 
e na  interpretación de gráficas de 
funcionamento.

Recoñece con dificultade a estrutura dos 
diferentes motores térmicos (máquina de
vapor, motores de explosión de dous e 
catro tempos, turbinas de gas y vapor) e 
eléctricos (de corrente continua e 
alterna) analizando, de maneira parcial e
con axuda, a función  dalgún dos seus 
compoñentes  e establece con pouca 
claridade os principios de funcionamento
de cada un deles, resolvendo con axuda  
exercicios de aplicación de pouca 
dificultade e interpretando con erros as 
gráficas de funcionamento (ciclo Otto, 
ciclo Diesel, curva par-velocidade, curva 
de rendemento,…)

Recoñece con facilidade a estrutura dos  
diferentes motores térmicos (máquina de
vapor, motores de explosión de dous e 
catro tempos, turbinas de gas y vapor,…) 
e eléctricos (de corrente continua e 
alterna) analizando, de maneira parcial, 
a función  dalgún dos seus compoñentes 
e establece con certos erros os principios
de funcionamento de cada un deles, 
resolvendo con axuda  exercicios de 
aplicación de pouca complexidade e 
interpretando con erros de pouca 
importancia as gráficas de 
funcionamento (ciclo Otto, ciclo Diesel, 
curva par-velocidade, curva de 
rendemento,…)

Recoñece con facilidade a estrutura dos  
diferentes motores térmicos (máquina de
vapor, motores de explosión de dous e 
catro tempos, turbinas de gas y vapor,…) 
e eléctricos (de corrente continua e 
alterna) analizando, de maneira 
detallada e precisa, a función de cada un
dos seus compoñentes  e establece con 
corrección os principios de 
funcionamento de cada un deles, 
resolvendo con exactitude exercicios de 
aplicación de certa complexidade e 
interpretando con fluidez as gráficas de 
funcionamento (ciclo Otto, ciclo Diesel, 
curva par-velocidade, curva de 
rendemento,…)

Recoñece con facilidade e total claridade
a estrutura dos  diferentes motores 
térmicos (máquina de vapor, motores de 
explosión de dous e catro tempos, 
turbinas de gas y vapor,…) e eléctricos 
(de corrente continua e alterna) 
analizando, de maneira detallada e 
precisa, a función  dalgún dos seus 
compoñentes  e establece con exactitude
e rigor os principios de funcionamento 
de cada un deles, resolvendo con 
destreza  exercicios de aplicación 
complexos e interpretando con 
coherencia e fluidez  as gráficas de 
funcionamento (ciclo Otto, ciclo Diesel, 
curva par-velocidade, curva de 
rendemento,…)

Prog. Didáctica Tecnoloxía Industrial 2ºBacharelato.                       Páxina 15



Programación de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL  de 2º de Bacharelato                                                                                                                                                     Curso 2022/23

CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 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. 

 O criterio  trata de comprobar  si  o
alumnado  é  quen  de  identificar,
nun automatismo de uso habitual,
os  elementos responsables do seu
funcionamento,  clasificándoos  en
elementos  de  mando,  control  e
potencia,  expoñendo a función de
cada un no conxunto do dispositivo.

Analiza moi superficialmente, seguindo 
indicacións pautadas a constitución 
dunha máquina simple ou sistema 
automático de uso habitual, 
identificando algún dos seus elementos, 
identificando con moitos erros  a sua 
función no sistema e clasificándoos con 
frecuentes imprecisións en elementos de
mando, control e potencia.
Expón  algunha relación  entre  os
elementos,  explica  algún  dos  principios
implicados  e  describe  algunha  función
no conxunto do sistema, 

Analiza sen profundidade, seguindo 
indicacións pautadas a constitución 
dunha máquina simple ou sistema 
automático de uso habitual, 
identificando os seus principais 
elementos, identificando sen  erros a súa
función no sistema e  clasificándoos sen 
imprecisións en elementos de mando, 
control e potencia.
Expón  algunha relación  entre  os
elementos,  explica  algún  dos  principios
implicados  e  describe  a  maioría  das
funcións no conxunto do sistema, 

Analiza en profundidade  a constitución 
dunha máquina complexa ou sistema 
automático de uso habitual, 
identificando os seus principais 
elementos, identificando razoadamente 
a súa función no sistema e  clasificándoos
con precisión en elementos de mando, 
control e potencia.
Expón  a maioría das  relacións entre os
elementos,  explica  algún  dos  principios
implicados e describe  a súa  función no
conxunto do sistema, 

Analiza en profundidade e con iniciativa 
a constitución dunha máquina complexa 
ou sistema automático de uso habitual, 
identificando os seus principais 
elementos, identificando razoadamente 
a súa función no sistema e  clasificándoos
con precisión en elementos de mando, 
control e potencia.
Expón as  relacións  entre  os  elementos,
explica algún dos principios implicados e
describe  criticamente a súa  función no
conxunto do sistema, 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B3.2.  Representar  graficamente,
mediante  programas  de  deseño,  a
composición  dunha  máquina,  dun
circuíto  ou  dun  sistema  tecnolóxico
concreto.
Con  este  criterio  quérese  valorar  no
alumnado  a  comprensión  e  o  emprego
de  vocabulario  axeitado,  os
coñecementos  adquiridos  sobre
simboloxía e representación normalizada
de  circuítos,  os  principios  implicados,  a
organización  esquemática  das ideas,  as
relaciones entre elementos  e secuencias
de efectos nun sistema.

Emprega incorrectamente o vocabulario
técnico  e aplica  os  recurso  gráficos
(simboloxía,  representación
normalizada..)   e técnicos para describir
imprecisamente a  constitución  dunha
máquina, circuíto ou sistema tecnolóxico
concreto,  explicando  algún principio
implicado,  relacionando  algún
elementos  e agrupándoos  con algunhas
incorreccións en  bloques  funcionais  e
esquematizando algunha das secuencias
de efectos no sistema con desidia.

Emprega con pequenas  incorreccións o
vocabulario técnico  e aplica  os  recurso
gráficos  (simboloxía,  representación
normalizada..)  e técnicos para describir
con  algunhas  imprecisións,  a
constitución  dunha máquina, circuíto ou
sistema tecnolóxico concreto, explicando
algúns principios  implicados,
relacionando  os   elementos,
agrupándoos  con  pequenas
incorreccións en  bloques  funcionais  e
esquematizando algunha das secuencias
de  efectos  no sistema  con  pouca
adicación.

Emprega un  vocabulario  axeitado e
técnico e aplica  os  recurso  gráficos
(simboloxía,  representación
normalizada..)  e  técnicos usualmente
apropiados para describir a constitución
dunha  máquina,  circuíto  o  sistema
tecnolóxico  concreto,  explicando  os
principios  implicados,  relacionando  os
diferentes  elementos,  agrupándoos  con
algunha  pequena  omisión en  bloques
funcionais  e esquematizando  as
secuencias de efectos no sistema.

Emprega un  vocabulario  adecuado  y
tecnicamente preciso y aplica los recurso
gráficos  (simboloxía,  representación
normalizada..)   y  técnicos apropiados
para  describir  con  precisión  la
constitución de una máquina,  circuíto o
sistema tecnolóxico concreto, explicando
con pertinencia los principios implicados,
relacionando los  diferentes elementos y
agrupándoos  correctamente en bloques
funcionais  y  esquematizando  las
secuencias de efectos en el sistema,  con
dedicación.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BIEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESALIENTE (9-10)

 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.
O  criterio  avalía  a  capacidade  do
alumnado para interpretar esquemas de
conexións de circuítos de control de tipo
electromecánico,  electrónico  e
pneumático para seleccionar e conectar
de forma axeitada os seus compoñentes,
programar  as  instrucións  necesarias,
verificar  o  correcto  funcionamento  e
detectar e corrixir os erros cometidos. 

Conexiona  o  circuíto  de  control  dun
sistema  automático  (electromecánico,
electrónico  ou  pneumático)  seguindo  o
esquema  de  conexións  con moitas
confusións sendo capaz de explicar o seu
funcionamento  xeral  aproximado ,
identificando  algunhas   das entradas  e
saídas e seleccionando os compoñentes
a  utilizar  con  instrucións  moi  precisas.
Programa as  instrucións  con  desorde  e
inseguridade  necesitando  axuda  para
concluír.  Verifica  o  funcionamento
correcto  analizando  con  simpleza  as
disfuncións e corrixindo con incoherencia
os  erros.

Conexiona  o  circuíto  de  control  dun
sistema  automático  (electromecánico,
electrónico  ou  pneumático)  seguindo  o
esquema  de  conexións  con algunha
dificultade sendo capaz de explicar o seu
funcionamento  xeral  a grandes  trazos ,
identificando con omisións  as entradas e
saídas e seleccionando os compoñentes a
utilizar  a  partir  dunha  folla  de
características. Programa as  instrucións
con algunha inseguridade e necesitando
axuda  para  concluír.  Verifica  o
funcionamento  correcto  analizando  con
simpleza  as disfuncións e corrixindo con
contradicións os  erros.

Conexiona  o  circuíto  de  control  dun
sistema  automático  (electromecánico,
electrónico  ou  pneumático)  seguindo  o
esquema  de  conexións  sen dificultade
sendo  capaz  de  explicar  o  seu
funcionamento  xeral  de xeito atinado ,
identificando  sen  erros  importantes
moitas das  entradas  e  saídas  e
seleccionando os compoñentes a utilizar
comprobando  as  súas  especificacións.
Programa as instrucións con constancia e
método Verifica  o  funcionamento
correcto  analizando   as  disfuncións  e
corrixindo con persistencia os  erros.

Conexiona  o  circuíto  de  control  dun
sistema  automático  (electromecánico,
electrónico  ou  pneumático)  na  súa
totalidade  seguindo  o  esquema  de
conexións  con precisión sendo capaz de
explicar  o  seu  funcionamento  xeral  de
xeito  lóxico  e  concreto ,  identificando
sen erros   todas as entradas e saídas e
seleccionando  os  compoñentes  máis
axeitados a utilizar comprobando as súas
especificacións. Programa as instrucións
con  seguridade  e  fluidez. Verifica  o
funcionamento  correcto  analizando   as
disfuncións e corrixindo con coherencia e
eficiencia os  erros.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B3.4.  Implementar  fisicamente
circuítos  eléctricos  ou  pneumáticos  a
partir  de  planos  ou  esquemas  de
aplicacións características.
O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado é capaz, a partir do plano ou
esquema  dunha  instalación,  de
recoñecer  o  significado  dos  seus
símbolos,  seleccionar  os  compoñentes
correspondentes e conectalos,  sobre un
armazón  ou  nun  simulador,  de  acordo
coas   indicacións  do  esquema,
comprobando  o  seu  correcto
funcionamento  ou  detectando  os  erros
cometidos.

Recoñece  algúns dos  símbolos  dun
circuíto  electrónico  (combinacional  ou
secuencial)  o  pneumático  para  unha
aplicación determinada seleccionando os
compoñentes  electrónicos  (portas
lóxicas,  biestables…)  ou  pneumáticos
(válvulas,  cilindros,  bombas)  con
constante supervisión 
Monta  e  conecta  o  circuíto  sobre  un
armazón ou simulador  de modo guiado
con frecuentes erros.
Comproba  si  se lle indica  que funciona
segundo especificacións   ou  detecta
algunha disfunción moi evidente.

Recoñece  os  símbolos  dun  circuíto
electrónico  (combinacional  ou
secuencial)  o  pneumático  para  unha
aplicación determinada seleccionando os
compoñentes  electrónicos  (portas
lóxicas,  biestables…)  ou  pneumáticos
(válvulas,  cilindros,  bombas)  con  certa
supervisión 
Monta  e  conecta  o  circuíto  sobre  un
armazón  ou  simulador  de  modo
mecánico e  erros ocasionais.
Comproba mecanicamente que funciona
segundo especificacións   ou  detecta
algunha disfunción.

Recoñece  os  símbolos  dun  circuíto
electrónico  (combinacional  ou
secuencial)  o  pneumático  para  unha
aplicación determinada seleccionando os
compoñentes  electrónicos  (portas
lóxicas,  biestables…)  ou  pneumáticos
(válvulas,  cilindros,  bombas)  con
corrección 
Monta  e  conecta  o  circuíto  sobre  un
armazón  ou  simulador  de  modo
consciente.
Comproba metodicamente que funciona
segundo especificacións   ou  detecta
algún 
erro.

Recoñece  os  símbolos  dun  circuíto
electrónico  (combinacional  ou
secuencial)  o  pneumático  para  unha
aplicación determinada seleccionando os
compoñentes  electrónicos  (portas
lóxicas,  biestables…)  ou  pneumáticos
(válvulas,  cilindros,  bombas)  con  total
certeza e corrección 
Monta  e  conecta  o  circuíto  sobre  un
armazón ou simulador de modo rigoroso.
Comproba metodicamente  que funciona
segundo especificacións  , detecta os 
erros  de  montaxe  e  incluso  propón
melloras no mesmo .
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B4.1.  Deseñar  mediante  portas
lóxicas  sinxelos  automatismos  de
control,  aplicando procedementos
de  simplificación  de  circuítos
lóxicos. 
O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado  é  capaz  de  realizar  a
táboa  de  verdade  dun  circuíto
lóxico  combinacional, aplicar  as
correspondentes  técnicas  de
simplificación  da  función  lóxica  e
deseñar,  con  portas  ou  bloques
integrados, dito circuíto.

Realiza  de xeito guiado  táboas de
verdade  de  sistemas
combinacionais,  identificando,  con
erros,  as condicións de entrada e a
súa relación coas saídas solicitadas.
Deseña  baixo supervisión circuítos
lóxicos  combinacionais  con  portas
lóxicas ou con bloques integrados a
partir de especificacións concretas,
aplicando  con  erros  frecuentes,
técnicas  de  simplificación  de
funcións, e propón, si se lle indica,
o posible esquema do circuíto. 

Realiza táboas  de  verdade  de
sistemas  combinacionais,
identificando, con certa supervisión
e  sen  erros,  as  condicións  de
entrada e a súa relación coas saídas
solicitadas.  Deseña  con  axuda
circuítos lóxicos combinacionais con
portas  lóxicas  ou  con  bloques
integrados  a  partir  de
especificacións  concretas,
aplicando mecanicamente, técnicas
de  simplificación  de  funcións,  e
propón  o  posible  esquema  do
circuíto. 

Realiza táboas  de  verdade  de
sistemas  combinacionais,
identificando sen  erros,  as
condicións  de  entrada  e  a  súa
relación  coas  saídas  solicitadas.
Deseña  sen axuda circuítos lóxicos
combinacionais  con  portas  lóxicas
ou con bloques integrados a partir
de  especificacións  concretas,
aplicando  correctamente,  técnicas
de  simplificación  de  funcións,  e
propón  razoadamente o  posible
esquema do circuíto. 

Realiza táboas  de  verdade  de
sistemas  combinacionais
complexos, identificando sen erros,
as  condicións  de  entrada  e  a  súa
relación  coas  saídas  solicitadas.
Deseña  con  iniciativa  propia
circuítos lóxicos combinacionais con
portas  lóxicas  ou  con  bloques
integrados  a  partir  de
especificacións concretas, aplicando
correctamente,  técnicas  de
simplificación de funcións, e propón
rigorosa e  razoadamente o posible
esquema do circuíto. 
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B5.1.  Analizar  o  funcionamento  de
sistemas  lóxicos  secuenciais
dixitais,  e  describir  as
características e as aplicacións dos
bloques constitutivos.
O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado  é  capaz  de  explicar  o
funcionamento  de  distintos
circuítos  secuenciais  como
biestables  e  contadores,
distinguindo os seus tipos .

Explica de xeito guiado o funcionamento
dos biestables, indicando algún dos seus
tipos  e  as  súas  táboas  de  verdade
asociadas.   Debuxa  con  supervisión o
cronograma dun contador sen explicar os
cambios que se producen nos sinais.

Explica  con axuda o funcionamento dos
biestables, indicando con erros menores
os seus tipos e as súas táboas de verdade
asociadas.  Debuxa  de xeito mecánico o
cronograma  dun  contador  explicando  a
grandes  trazos  os  cambios  que  se
producen nos sinais.

Explica sen axuda o funcionamento dos
biestables, indicando  sen erros  os seus
tipos  e  as  súas  táboas  de  verdade
asociadas.   Debuxa  correctamente o
cronograma  dun  contador  explicando
adecuadamente os  cambios  que  se
producen nos sinais.

Explica de xeito certeiro e coherente o
funcionamento dos biestables, indicando
razoadamente  os  seus  tipos  e  as  súas
táboas  de  verdade  asociadas.   Debuxa
correctamente o  cronograma  dun
contador  explicando  razoadamente  os
cambios que se producen nos sinais.
nte y  cumpre  las  especificacións
(segundo su uso) o detecta los errores de
montaxe,  o  incluso  propón melloras  no
mesmo.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B5.2. Analizar e realizar cronogramas
de  circuítos  secuenciais,
identificando  a  relación  dos
elementos  entre  si  e
visualizándoos  graficamente
mediante  o  equipamento  máis
axeitado  ou  programas  de
simulación.

O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado é capaz de empregar software
de  simulación  para  analizar  sinais  de
circuítos  secuenciais  característicos,
debuxando  os  correspondentes
cronogramas.

Obtén  sinais  de  circuítos  secuenciais
típicos  empregando  con  moita
dificultade software  de  simulación.
Debuxa  con  axuda  e  con  erros  graves
cronogramas  de  circuítos  secuenciais
partindo  dos  esquemas  destes  e  das
características  dos  elementos  que  o
compoñen.

Obtén  sinais  de  circuítos  secuenciais
típicos  empregando  con  dificultade
software  de  simulación.  Debuxa con
erros cronogramas  de  circuítos
secuenciais  partindo  dos  esquemas
destes  e  das  características  dos
elementos que o compoñen.

Obtén  sinais  de  circuítos  secuenciais
típicos  empregando  sen  dificultade
software  de  simulación.  Debuxa sen
erros cronogramas  de  circuítos
secuenciais  partindo  dos  esquemas
destes  e  das  características  dos
elementos que o compoñen.

Obtén  sinais  de  circuítos  secuenciais
típicos  empregando  con  facilidade  e
iniciativa software de simulación. Debuxa
de xeito correcto e razoado cronogramas
de  circuítos  secuenciais  partindo  dos
esquemas  destes  e  das  características
dos elementos que o compoñen.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B5.3.  Deseñar  circuítos  secuenciais
sinxelos  analizando  as
características  dos  elementos  que
os conforman e a súa resposta no
tempo.

O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado  é  capaz  de  deseñar  certos
circuítos  secuenciais  a  partir  de
especificacións  e  realizar  o  seu
correspondente esquema.

Deseña,  de  xeito  guiado  e  con  erros
graves,  circuítos  lóxicos  secuenciais
sinxelos  con  biestables  a  partir  de
especificacións  concretas  e  elaborando
con supervisión o esquema do circuíto.

Deseña, con  erros  menores,  circuítos
lóxicos  secuenciais  sinxelos con
biestables  a  partir  de  especificacións
concretas  e  elaborando  de  xeito
mecánico o esquema do circuíto.

Deseña, sen  erros  ,  circuítos  lóxicos
secuenciais  con  biestables  a  partir  de
especificacións  concretas  e  elaborando
de xeito razoado o esquema do circuíto.

Deseña, sen  erros  e  con  iniciativa,
circuítos  lóxicos  secuenciais  complexos
con biestables a partir de especificacións
concretas e elaborando de xeito razoado
e metódico  o esquema do circuíto.
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CRITERIO DE AVALIACIÓN INSUFICIENTE (1-4) SUFICIENTE/BEN (5-6) NOTABLE (7-8) SOBRESAINTE (9-10)

 B5.4.  Relacionar  os  tipos  de
microprocesadores empregados en
computadores  de  uso  doméstico,
procurando  a  información  en
internet,  e  describir  as  súas
principais prestacións.

O  criterio  pretende  verificar  si  o
alumnado é capaz de estudar a estrutura
dun  microprocesador  identificando  os
seus elementos principais.

Identifica algún dos principais elementos
que compoñen un microprocesador tipo
e  compárao  de xeito  guiado con  algún
microprocesador comercial.

Identifica  con  algún  erro  menor os
principais  elementos  que compoñen un
microprocesador  tipo  e  compárao,con
supervisión, con algún microprocesador
comercial.

Identifica   sen  erros   os  principais
elementos  que  compoñen  un
microprocesador  tipo  e  compárao,de
xeito  autónomo, con  algún
microprocesador comercial.

Identifica  de xeito certeiro  os principais
elementos  que  compoñen  un
microprocesador  tipo  e  compárao,
exhaustivamente con  algún
microprocesador comercial.
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4. c.- Procedementos e instrumentos de avaliación.

Como procedementos de avaliación dos desempeños empregaremos, na maioría dos casos os seguintes:

- Realización de probas escritas
- Realización de exercicios na aula.
- Realización de tarefas individuais de ampliación e/ou reforzo.
- Elaboración de traballos monográficos de investigación.
- Exposición de traballos monográficos de investigación.
- Realización de prácticas
- Realización de medidas das distintas magnitudes.
- Realización de prácticas empregando  simuladores.
- Realización de programas informáticos para o control de dispositivos.
- Prácticas de control de dispositivos a través de equipos informáticos. 
- Utilización do equipamento informático e os distintos programas ao longo de todo o curso.
- Realización de prácticas con ferramentas ofimáticas.
- Presentación de traballos e proxectos técnicos empregando equipamentos informáticos.
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e
para aplicar os métodos apropiados de investigación, e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos desta materia coas súas aplicacións
prácticas.

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo com-
poñente epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.

O elevado número de actividades que se propoñen, a maioría delas de carácter aberto e de realización en equipo, nas que se vivencian
auténticas situacións de investigación, van permitir que sexan tratados con distintos niveis de profundidade, dependendo do grado de capacidade
de cada alumno e alumna.
Isto axúdanos no tratamento á diversidade e á integración do alumnado con necesidades educativas especiais, así coma no caso de aqueles
alumnos/as con diferente formación inicial, como no caso dos alumnos/as que non optaron pola tecnoloxía en 4º curso da ESO. A metodoloxía
didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os
métodos apropiados de desenvolvemento de capacidades de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).

* Tipos de actividades

- Actividades de ensinanza-aprendizaxe:

En cada unidade didáctica propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización, afianzamento, análise,
interpretación e ampliación de conceptos. Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e síntese de
contidos.

- Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do alumnado.

 Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao
fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación.

- Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade, etc.
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- Actividades relacionadas coa independencia e a cooperación:

 Son aquelas que se realizan tanto dentro como fóra da aula, e focalízanse máis na resolución de tarefas tanto con métodos individuais
como grupais; é o caso das prácticas ou os exercicios de busca de información.

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta maneira permiten dar resposta á diversidade do alum -
nado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, descubre, reco -
lle información, sintetiza, aplica,calcula, etc. A maioría corresponde a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un cur-
so de Bacharelato.
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6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS

 Un ano máis o departamento tomou a decisión de non fixar un libro de texto e traballará con materiais de elaboración propia e/ou de libre
uso que se atopen dispoñibles na rede. O centro dispón de portátiles para uso individual do alumnado e dunha rede de datos accesible, o que fai
perfectamente viable esta elección. Desta maneira a materia impártese cun custo case nulo para as familias e ademais incídese no desenvolve -
mento da competencia dixital.
O alumnado pode descargar os materiais curriculares postos á súa disposición no correspondente curso na Aula Virtual do centro, e se o solicita, 
dispoñer dunha versión en papel para fotocopiar. Nese caso, o alumnado debe asumir o custo das fotocopias que realice pero os boletíns de 
exercicios serán entregados en clase con cargo ao departamento.
A  aula de tecnoloxía e o taller teñen unha dotación similar en relación a equipamento e cada un deles conta cunha pizarra dixital interactiva e 
conexión wifi.

Así mesmo dispoñemos dunha aula de informática equipada con ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía: material informáti-
co e programas de deseño e simulación de circuítos eléctricos e electrónicos ou acceso a páxinas web especializadas con posibilidade de realizar 
actividades on line.

Os recursos materiais dispoñibles pódense enumerar como segue:

 - Curso na Aula Virtual correspondente á materia de Tecnoloxía Industrial II.
 - Bibliografía, catálogos e revistas técnicas.
 - Proxector e PDI.
 - Equipación da AulaTaller.

 - Ordenadores e programas axeitados para a tecnoloxía.
 - Material informático e programas de deseño e simulación de circuítos eléctricos, pneumáticos e electrónicos.

- Páxinas web especializadas con posibilidade de realizar actividades on line.
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7.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

O sistema de avaliación que se empregará para a materia de Tecnoloxía Industrial de 1º de Bacharelato estará estruturado en base aos se -
guintes elementos e basearase no exposto no punto 5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Subapartado  4. CONTIDOS DA
UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES, desenvolvido neste documento previamente por unidades didác-
ticas.

- En cada trimestre realizaranse un total de dúas – tres probas escritas. As probas versarán sobre a materia impartida para cada unha delas.
Realizarase unha media das cualificacións das probas para obter unha única. 

 - As probas escritas realizaranse nas horas de clase, agregándolle o recreo de ser preciso. Terán unha duración limitada que poderá variar
dunha proba a outra. A duración concreta de cada proba será indicada o principio da proba 
- A non asistencia ás probas terá que ser xustificada e documentada convenientemente. Só por motivos de enfermidade ou de forza maior se
poderá aprazar individualmente unha proba escrita.

- A cualificación outorgada nas avaliacións non só depende do resultado das probas escritas, senón que tamén pode ser matizado en función
das  anotacións que teña o profesor a partires das ferramentas comúns de avaliación competencial.

* Criterios para determinar as cualificacións trimestrais.-

No tocante as cualificacións trimestrais consideraranse os puntos que a continuación se detallan.

Apartados Instrumentos de Avaliación Observacións Ponderación

A Probas Escritas (exames).

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos,podendo expresarse
ata 1 decimal. A nota de este apartado será a media (que

poderá ser ponderada, indicándollo ao alumnado previamente)
das cualificacións obtidas nas distintas probas.

70 %

B Traballos a realizar fora do horario de aulas
Cada traballo valoraranse de 0 a 10 puntos. A nota de este

apartado será a media das cualificacións obtidas en cada un
dos mesmos.

20 %

C
Cadro de observación e rexistro de incidencias da
actitude do alumno na aula (Caderno do profesor)

O profesor valorará de 0 a 10 puntos ao longo de cada
avaliación os seguintes aspectos: Puntualidade, participación,

realización de exercicios, atención e ortografía.

10 %
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A cualificación de cada trimestre será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo alumno nos anteriores apartados, de acordo coa
ponderación proposta para cada un deles.

-  A valoración de cada proba (apartado A) farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán ao inicio de cada unha.
-  A valoración do apartado B realizarase do seguinte xeito: 

- Presentación 30%
- Contidos 70%
- A presentación fora de prazo poderá levar unha penalización de ata o  20%

En consecuencia co reflectido nos puntos anteriores, a cualificación de cada trimestre indicarase en cifras, podendo expresarse ata un decimal, e
obterase do seguinte xeito:

CUALIFICACIÓN = [Apartado A x 0,7 + Apartado B x 0,2 + Apartado C x 0,1] 

* Probas de recuperación.-

O  alumnado que, na avaliación, obteña unha cualificación inferior a 4 puntos, deberá realizar a correspondente proba de recuperación
Entenderase que a avaliación está superada cando a cualificación,  obtida polo  sistema indicado no punto anterior.  e unha vez realizado o
redondeo, sexa igual ou superior a 5 puntos. 

As probas de recuperación terán lugar antes da avaliación ordinaria, no período establecido pola dirección, tendo que recuperar cada
alumno e alumna as avaliacións non superadas.

*. Criterios para determinar a cualificación final.-

A cualificación final será a media das tres avaliacións trimestrais con redondeo tendente a nota da última avaliación.
Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado, no seu caso, o redondeo establecido no punto anterior, se obteña unha

puntuación, igual ou superior a 5 puntos.
Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das tres avaliacións. Non obstante, pode superarse a materia cunha

avaliación suspensa se a cualificación desta é de 3 ou 4 puntos e a media das tres avaliacións cumpre o indicado no punto anterior.
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* Avaliación extraordinaria

O alumno ou alumna que teña que facer uso da convocatoria extraordinaria deberá examinarse da totalidade da materia. As probas 
realizaranse nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e segundo o calendario e horario 
fixado polo Centro, e serán cualificada de 1 a 10.
Considerarase superada a materia cando, despois de efectuado o redondeo se fose o caso, se obteña unha puntuación, igual ou superior a 5

puntos.
As probas  da convocatoria basearanse nos contidos desta programación e desenvolveranse na aula teórica.  Consideraranse superadas

estas probas cando demostren que o alumno ou alumna acada todo os coñecementos e destrezas sinalados nos contidos mínimos desta
programación.

Toda proba de avaliación poderá suspenderse (cunha cualificación de 0 puntos), se hai constancia de que o  alumno ou alumna copiou,
permitiu  que  outros  copiasen  o  seu  traballo  ou  participou  en  calquera  actividade  ou  estratexia  para  mellorar  os  resultados  mediante
procedementos deshonestos.  Si se tratase dunha proba final a cualificación final da materia será a mínima.
O profesor ou profesora tamén se reserva o dereito de rexeitar unha proba que presenta unha caligrafía ilexible, quedando neste caso ó seu
criterio a repetición da proba ou a realización dunha proba oral.
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

O departamento de Tecnoloxía leva a cabo un plan de avaliación do proceso de ensino e da práctica docente e tamén de avaliación das
programacións do departamento. O plan desenvólvese ó longo do curso académico, recopilándose e analizando os resultados dos distintos
profesores ó final deste. 

Ó igual que empregamos indicadores para avaliar o proceso de ensino no alumnado tamén empregaremos Indicadores para avaliar a prácti -
ca docente. Do mesmo xeito que anteriormente agrupabamos ós Indicadores en dimensións, distintas facetas das competencias, agrupare-
mos os Indicadores nas distintas facetas da práctica docente.

• Dimensión • Indicadores

• Planificación

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe previstos nas leis educativas.

2. Programa a materia tendo en conta o tempo dispoñible para o desenvolvemento desta.

3. Selecciona e secuencia de forma progresiva os contidos da programación da aula tendo en conta as particularidades de cada un 
dos grupos de estudantes.

4. Programa actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.

5. Planifica as clases de modo flexible, prepara actividades e recursos axustados á programación da aula e ás necesidades e aos 
intereses do alumnado.

6. Establece os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación que permiten facer o seguimento do 
progreso de aprendizaxe dos seus alumnos e alumnas.

7. Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns á súa materia.

• Motivación do 
alumnado

1. Proporciona un plan de traballo ao principio de cada unidade.

2. Considera situacións que introduzan a unidade (lecturas, debates, diálogos...).

3. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.

4. Informa sobre os progresos conseguidos e as dificultades encontradas.

5. Relaciona os contidos e as actividades cos intereses do alumnado.

6. Estimula a participación activa dos estudantes na clase.

7. Promove a reflexión dos temas tratados.
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• Dimensión • Indicadores

• Desenvolvemento da
ensinanza

1. Resume as ideas fundamentais discutidas antes de pasar a unha nova unidade ou tema con mapas conceptuais, esquemas...

2. Cando introduce conceptos novos, relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; intercala preguntas aclaratorias; pon exemplos...

3. Ten predisposición para aclarar dúbidas e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases.

4. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.

5. Utiliza axuda audiovisual ou doutro tipo para apoiar os contidos na aula.

6. Promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación fluída cos estudantes.

7. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible para os alumnos e as alumnas.

8. Presenta actividades que permitan a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas propias da etapa educativa.

9. Presenta actividades de grupo e individuais.

• Seguimento e avaliación do 
proceso de ensinanza-
aprendizaxe

1. Realiza a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel dos estudantes.

2. Detecta os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

3. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e fóra dela.

4. Proporciona a información necesaria sobre a resolución das tarefas e como pode melloralas.

5. Corrixe e explica de forma habitual os traballos e as actividades dos alumnos e das alumnas, e dá pautas para a mellora das súas 
aprendizaxes.

6. Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contidos.

7. Favorece os procesos de autoavaliación e coavaliación.

8. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non foron alcanzados suficientemente.

9, Propón novas actividades de maior nivel cando os obxectivos foron alcanzados con suficiencia.

10. Utiliza diferentes técnicas de avaliación en función dos contidos, do nivel dos estudantes, etc.

11. Emprega diferentes medios para informar dos resultados aos estudantes e aos pais.

Os resultados da avaliación incluiranse na memoria anual do departamento e serviran de referencia para as posibles modificacións da
programación cara ó seguinte curso.

Prog. Didáctica Tecnoloxía Industrial 2ºBacharelato.                       Páxina 33



Programación de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL  de 2º de Bacharelato                                                                                                                                                     Curso 2022/23

9. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

A avaliación das aprendizaxes do alumnado coa materia de Tecnoloxía Industrial de 1º de Bacharelato pendente levarase a cabo, baixo a
responsabilidade do xefe de Departamento, co seguimento continuado por parte do profesor da materia.
O departamento elabora un plan de traballo específico que é proporcionado ao alumnado no inicio do curso. Dito plan de traballo está
dividido en dous cuadrimestres e consta de diversas actividades dirixidas a acadar os contidos mínimos exixibles en 1º curso. Este plan de
traballo deberá ser presentado ao profesor da materia en determinadas datas prefixadas.
En cada cuadrimestre o alumnado realizará unha proba escrita sobre as actividades do plan de traballo. A materia pendente considerarase
superada si o alumno acada en conxunto os obxectivos fixados de acordo cos correspondentes estándares de aprendizaxe recollidos na
programación de Tecnoloxía Industrial I.
Para o alumnado que non recupere a materia por cuadrimestres existirá en todos os casos unha proba final da materia no mes de maio e
outra extraordinaria no mes de setembro.

10. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS

O noso departamento está constituído por tres profesores con destino definitivo no centro, polo que, salvo imprevistos, o profesorado que
imparte a materia en segundo de bacharelato é o mesmo que a impartiu en primeiro, polo que o alumnado e suficientemente coñecido. En
calquera caso tómase como referencia do nivel de  coñecementos previos  do alumnado a cualificación da materia de primeiro de bachare-
lato e o test de avaliación inicial realizado ao comezo do curso (Ver 11).

11.MEDIDAS DA AVALIACIÓN INICIAL

Ao inicio de curso comprobaranse os coñecementos previos dos alumnos de cada grupo mediante unha avaliación inicial que consistirá
nunha proba tipo test, cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á
realidade de cada grupo e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos alumnos.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE     

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o sistema educativo
ofreza a cada alumno e alumna a axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe.
Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación
e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios estudantes resolvan esta diversidade mediante a
elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a diversida-
de de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os estudantes manifestan. Dar resposta a esta diversidade  é tarefa nece-
saria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que os estudantes alcancen os obxectivos propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos:
- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor ou profesora, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde
se parte. 
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificulta-
des detectadas.

Como actividades de consolidación suxerimos:
- Realización de exercicios apropiados e variados, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. Con activi -
dades de recuperación-ampliación, atendemos non só os alumnos e alumnas que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén
aqueles que acadaron no tempo previsto os obxectivos propostos. 
- Traballos en grupo, pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos es-
tudantes.

– Actividades de traballo persoal e individual; en concreto de síntese/resumo e de consolidación

Debemos acometer o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: por unha parte  a diversidade individual e por outra a diversidade
grupal.
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Diversidade individual Medidas

Diversidade na comprensión

Non ten ningunha dificultade para entender os contidos.
Seleccionar contidos cun grao maior de dificultade.

Entende os contidos, pero, en ocasións, resúltanlle difíciles. Seleccionar os contidos significativos de acordo á súa realidade.

Ten dificultades para entender os contidos que se presentan. Seleccionar os contidos mínimos e expoñelos simplificando a linguaxe e a información gráfica.

Diversidade na capacitación e desenvolvemento

Non ten dificultades (alumnos de altas capacidades). Potenciar estas a través de actividades que lles permitan poñer en xogo as súas capacidades.

Ten pequenas dificultades. Propoñer tarefas nas que a dificultade sexa progresiva de acordo ás capacidades que se vaian 
adquirindo.

Ten dificultades. Seleccionar aquelas tarefas de acordo ás capacidades do alumnado, que permitan alcanzar os 
contidos mínimos esixidos.

Diversidade de interese e motivación

Mostra un grande interese e motivación. Seguir potenciando esta motivación e interese.

O seu interese e motivación non destacan. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas variadas.

Non ten interese nin motivación. Fomentar o interese e a motivación con actividades e tarefas máis procedementais e próximas á súa
realidade.

Diversidade na resolución de problemas

Encontra solucións aos problemas que se presentan en todas as situacións. Seguir fomentando esta capacidade.

Encontra solucións aos problemas que se presentan nalgunhas situacións. Propoñer problemas cada vez con maior grao de dificultade.

Ten dificultades para resolver problemas nas situacións que se presentan. Propoñer problemas de acordo ás súas capacidades para ir desenvolvéndoas.

Diversidade na comunicación

Exprésase de forma oral e escrita con claridade e corrección. Propoñer tarefas que sigan perfeccionando a expresión oral e a escrita.

Ten algunha dificultade para expresarse de forma oral e escrita. Propoñer algunhas tarefas e debates nos que o alumnado teña que utilizar expresión oral e escrita 
co fin de melloralas.

Ten dificultades para expresarse deforma oral e escrita. Propoñer actividades co nivel necesario para que o alumnado adquira as ferramentas necesarias que
lle permitan mellorar.
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Diversidade grupal Medidas

De comunicación

A comunicación profesor-grupo non presenta grandes dificultades. Non se necesitan medidas.

A comunicación profesor-grupo ten algunhas dificultades. Propoñer estratexias para mellorar a comunicación.

A comunicación profesor-grupo ten grandes dificultades. Descubrir a causa das dificultades e propoñer medidas que as minimicen.

De interese e motivación

O grupo está motivado e ten grande interese. Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado está desmotivado e ten pouco interese. Propoñer estratexias que melloren o interese e a motivación desa parte do alumnado.

O grupo non ten interese e está pouco motivado. Descubrir a causa da desmotivación e propoñer medidas que as minimicen.

De actitude e colaboración

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a realizar as tarefas. Non se necesitan medidas.

Parte do alumnado ten boa actitude e colabora. Propoñer actividades de grupo nas que asuma responsabilidades o alumnado menos motivado.

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Descubrir as causas do problema e adoptar medidas, estratexias, etc. para minimizar esas actitudes.

13.ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

A materia de Tecnoloxía Industrial de 1º de bacharelato permite introducir, a través dos distintos contidos, os seguintes elementos transver-
sais:

1. Educación do Consumidor. 
2. Educación Ambiental.
3. Educación para a Igualdade de Oportunidades de ambos sexos.
4. Educación para a saúde (necesidade de  respecto das normas de seguridade na Aula taller).
5. Educación para a Paz (fomento dunha crítica sa e responsable, contribución da ciencia e a tecnoloxía ao progreso).
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

O departamento tentará realizar no presente curso algunhas actividades complementarias e extraescolares que contribúan ao desenvolve-
mento e afianzamento dalgúns dos contidos tratados na materia. Entre estas actividades realizamos visitas didácticas e programación de conferen-
cias no centro.

15. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

O alumnado recibirá un documento impreso onde se resumen os aspectos máis importantes da programación.

A partir dos resultados académicos obtidos en cada avaliación deseñaranse os correspondentes instrumentos de recuperación e mellora, así
como os mecanismos de revisión, avaliación e modificación seguintes:
1.- Farase un seguimento mensual da programación e así mesmo indicarase, se é necesario, os cambios que se puideran facer na mesma. 
2.- Estudaranse os resultados obtidos polos alumnos en cada avaliación. Tomándose en cada caso as medidas que sexan necesarias. 
3.- Ao final do curso realizarase unha avaliación final da programación didáctica na que se anotarán todas as incidencias acaecidas ao longo do
curso. 

 A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento.
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN.
2º BACHARELATO (LOMCE)

 LO 2/2006, do 3 de maio, redacción da Lei 8/2013, do 9 decembro, para a mellora da calidade educativa. RD 1105/2014, do 26 de
decembro que establece o currículo básico de ESO e Bach,  Decreto 86/2015, do 25 de xuño, que establece o currículo de ESO e Bach
en Galicia. Orde  15 de xullo de 2015, (DOG do 21) materias de libre configuración autonómica, Resolución 27-7-15 (DOG do29),
instrucións implantación curso 2015-16. 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA DO IES “MACÍAS O NAMORADO”. PADRÓN

CURSO  2022/23
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1. Introdución e contextualización

Coa de implantación da Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) crease no currículo do segundo curso de Bacharelato a
materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación II, cunha carga lectiva de 3 horas semanais. 

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación II afonda en bloques de contidos xa inicialmente traballados en TIC de 4º de ESO e en
TIC I de 1º de Bacharelato, concretamente en Programación que afonda no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do
mundo real, Publicación e Difusión de Contidos que analiza como sacarlle o máximo partido a tecnoloxía web 2.0 en Internet e Seguridade aspecto
fundamental para poder obter o máximo aproveitamento das tecnoloxías da información e da comunicación.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é
frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a
conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias do currículo
como para afondar en aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para
reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade. 

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que
tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas
de seguridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o
dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións. 

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a realización de
proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen
a propia aprendizaxe. 

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan
aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. A contribución da materia
de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste
sentido,  a  comunicación  lingüística  desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado  adquira  e  utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore
programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de
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datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de
programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia
dixital,  que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información,  para obter e
presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas. 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o
proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias
sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática, e
respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e
culturais que produce. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos
sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da
influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e
para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a
adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal. 

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave, concreción que recolla os estándares de aprendizaxe avaliables

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

• Comunicación lingüística (CCL)
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)
• Competencia dixital (CD)
• Aprender a aprender (CAA)
• Competencias sociais e cívicas (CSC)
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)
• Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os
estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Programación

d
g
i
l

B1.1. Estruturas de almacenamento de
datos.  Tipos  de  datos.  Variables,
vectores  e  matrices.  Listas,  pilas  e
colas. Estruturas.

B1.1.  Describir  as  estruturas  de
almacenamento  e  analizar  as
características de cada unha. 

TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de
almacenamento  para  diferentes
aplicacións  tendo  en  conta  as  súas
características.

CD
CMCCT
CCL

b
d
g
i
l

B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e
símbolos, e o seu significado.
B1.3.  Deseño  de  algoritmos  con
diagramas  de  fluxo  utilizando
ferramentas informáticas.

B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e
a  semántica  das  construcións  dunha
linguaxe de programación.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo
de  mediana  complexidade  usando
elementos  gráficos  e  relacionándoos
entre si  para dar resposta a problemas
concretos. 

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

b
d
g
i
l

B1.4.  Uso  básico  dun  contorno  de
desenvolvemento:  edición  de
programas e xeración de executables.

B1.3. Utilizar contornos de programación
para  deseñar  programas  que  resolvan
problemas concretos.

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  utilizando
contornos de programación.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

b
d
g
i
l

B1.5. Transformación de diagramas de
fluxo  en  pseudocódigo  ou  en  código
fonte.
B1.6. Programación modular: módulos,
procedementos e funcións.

B1.4.  Realizar  programas de aplicación
nunha  linguaxe  de  programación
determinada  e  aplicalos  á  solución  de
problemas reais.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo
o código correspondente. 

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

TIC2B1.4.2.  Descompón  problemas  de
certa  complexidade en problemas máis
pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

CD
CMCCT
CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

CSIEE

b
d
g
i
l

B1.7. Deseño e realización de probas:
tipos  de  probas  e  casos  de  proba.
Depuración.
B1.8.  Optimización  e  documentación.
Análise  de  código  e  refactorización.
Repositorios  de  código  e  control  de
versións.

B1.5.  Depurar  programas  informáticos,
optimizándoos para a súa aplicación.

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir
un  programa  escrito  nun  código
determinado,  partindo  de  determinadas
condicións.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

TIC2B1.5.2.  Optimiza  o  código  dun
programa  dado  aplicando
procedementos de depuración.

CD
CMCCT
CAA
CSIEE

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

a
b
d
e
f
g
i
l
m
p

B2.1.  Linguaxes  de  marcaxe  para  a
creación de documentos web.
B2.2.  Accesibilidade  e usabilidade  en
internet. 

B2.1.  Utilizar  e  describir  as
características  das  ferramentas
relacionadas  coa  web  social,
identificando  as  funcións  e  as
posibilidades que ofrecen as plataformas
de traballo colaborativo.

TIC2B2.1.1.  Deseña  páxinas  web  e
blogs  con  ferramentas  específicas
analizando  as  características
fundamentais  relacionadas  coa  súa
accesibilidade e a súa usabilidade, tendo
en conta a función á que está destinada.

CD
CMCCT
CCL
CCA
CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d

B2.3.  Ferramentas  de  xestión  de
contidos da web 2.0.

B2.2.  Elaborar  e  publicar  contidos  na
web  que  integren  información  textual,
gráfica e multimedia,  tendo en conta a

TIC2B2.2.1.  Elabora traballos utilizando
as  posibilidades  de  colaboración  que
permiten  as  tecnoloxías  baseadas  na

CD
CMCCT
CCL

Dto.  Tecnoloxía  do  IES  MACÍAS  O  NAMORADO    Páxina 6 de 18



Programación de   Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2º de Bacharelato                                                                                                        Curso 2022-2023  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

e
f
g
i
l
m
p

quen van dirixidos e os obxectivos. web 2.0. CAA
CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d
g
i
l
m

B2.4. Características da web 2.0. B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades
que  nos  ofrecen  as  tecnoloxías
baseadas  na  web  2.0  e  sucesivos
desenvolvementos,  aplicándoas  ao
desenvolvemento  de  traballos
colaborativos.

TIC2B2.3.1.  Explica  as  características
relevantes da web 2.0 e os principios en
que esta se basea.

CD
CMCCT
CCL
CSC
CCEC

Bloque 3. Seguridade

a
b
d
g

i
l

B3.1.  Medidas  físicas  e  lóxicas  de
seguridade en redes: devasas, copias
de seguridade, sistemas de control de
acceso,  monitorización de sistemas e
análise de logs.

B3.1.  Adoptar  as  condutas  de
seguridade  activa  e  pasiva  que
posibiliten a protección dos datos e do
propio individuo nas súas interaccións en
internet  e  na  xestión  de  recursos  e
aplicacións locais.

TIC2B3.1.1.  Elabora  un  esquema  de
bloques  cos  elementos  de  protección
física  fronte  a  ataques  externos  para
unha pequena rede, considerando tanto
os elementos de hardware de protección
como  as  ferramentas  de  software  que
permiten protexer a información.

CD
CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CSC
CCEC

a
b
d

B3.2.  Seguridade  lóxica.  Tipos  de
ameaza  e  técnicas  de  vixilancia  dos
sistemas:  protección  contra  virus  e

B3.2.  Analizar  a  importancia  da
protección da información na sociedade
do  coñecemento,  valorando  as

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de
protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

CD
CMCCT
CAA

Dto.  Tecnoloxía  do  IES  MACÍAS  O  NAMORADO    Páxina 7 de 18



Programación de   Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2º de Bacharelato                                                                                                        Curso 2022-2023  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

g
i
l

respaldo de información.
B3.3.  Seguridade  física:  protección
física das redes.
B3.4.  Tipos  de  código  malicioso  e
usos: virus, troianos, portas traseiras e
publicitario. 

repercusións  de  tipo  económico,  social
ou persoal.

CSIE..
CSC

TIC2B3.2.2.  Elabora  un  esquema  de
bloques  cos  elementos  de  protección
física  fronte  a  ataques  externos  para
unha  pequena  rede,  considerando  os
elementos de hardware de protección

CD
CMCCT
CAA
CSIEE
CSC

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso
pola  súa capacidade de propagación e
describe as características de cada un,
indicando sobre que elementos actúan.

CD
CMCCT
CCL
CSC

Nota: Os contidos 1.8, 1.9 e 1.10 do currículo oficial cos seus criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe están no bloque de seguridade
porque é co que realmente correspondían e polo mesmo motivo o contido 3.2 do currículo oficial está colocado no bloque de programación.

3. Concreción de obxectivos

A impartición desta materia contribuirá principalmente a acadar os seguintes obxectivos da etapa:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto
de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e
favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua

Dto.  Tecnoloxía  do  IES  MACÍAS  O  NAMORADO    Páxina 8 de 18



Programación de   Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2º de Bacharelato                                                                                                        Curso 2022-2023  

castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h)  Coñecer  e  valorar  criticamente  as  realidades  do  mundo contemporáneo,  os  seus  antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da  súa
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e 
a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia
ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural.
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4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable

Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

Bloque 1. Programación

1 TIC2B1.1.1.  Explica  as  estruturas  de
almacenamento para diferentes aplicacións
tendo en conta as súas características.

Todas as avaliacións. Identifica  e  utiliza  as  estruturas  de
almacenamento   nalgunha  aplicación
tendo en conta as súas características.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de
mediana  complexidade  usando  elementos
gráficos e relacionándoos entre si para dar
resposta a problemas concretos. 

Todas as avaliacións. Realiza  diagramas de  fluxo  que  resolven
algoritmos sinxelos.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de
mediana complexidade utilizando contornos
de programación.

Todas as avaliacións. Realiza programas sinxelos en linguaxe C
e en Scratch.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de
mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e  escribindo o
código correspondente. 

Todas as avaliacións. Transforma  os  diagramas  de  fluxo  que
resolven algoritmos sinxelos no seu código
correspondente.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.4.2.  Descompón  problemas  de
certa  complexidade  en  problemas  máis
pequenos  susceptibles  de  seren
programados como partes separadas.

2ª e 3ª avaliación. Programa  a  resolución  dun  problema  de
complexidade media ao descompoñelo en
problemas máis pequenos e por tanto máis
doados de seren programados.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir un
programa escrito nun código determinado,
partindo de determinadas condicións.

Todas as avaliacións. Acada  o  resultado  que  se  obtería  na
execución de programas de complexidade
media a partir da análise do código cunhas
condicións determinadas.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

TIC2B1.5.2.  Optimiza  o  código  dun
programa  dado  aplicando  procedementos
de depuración.

2ª e 3ª avaliación. Aplica procedementos de depuración para
optimizar  o  código  de  programas  de
dificultade media-baixa.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

2

TIC2B2.1.1.  Deseña páxinas  web e blogs
con ferramentas específicas analizando as
características  fundamentais  relacionadas
coa súa accesibilidade e a súa usabilidade,
tendo  en  conta  a  función  á  que  está
destinada.

Todas as avaliacións. Deseña  un  blog  e  unha  páxina  web  e
modificaos  traballando  cunha  linguaxe  de
marcaxe  acadando  un  bo  resultado  que  dé
resposta aos fins para os que foron creados.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as
posibilidades de colaboración que permiten
as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Todas as avaliacións. Realiza traballos en colaboración con outros/as
compañeiros/as  nos  que  utiliza  algunhas  das
ferramentas da web 2.0.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.
Exposicións  orais  apoiadas  coas
TIC.

TIC2B2.3.1.  Explica  as  características
relevantes  da  web 2.0  e  os  principios  en
que esta se basea.

1ª avaliación. Enumera  as  características  principais  da  web
2.0  e  os  principios  en  que  se  basea  e  utiliza
parte das posibilidades que nos oferta.

Probas escritas.
Probas prácticas na aula.

Bloque 3. Seguridade

3 TIC2B3.1.1.  Elabora  un  esquema  de
bloques cos elementos de protección física
fronte  a  ataques  externos  para  unha
pequena  rede,  considerando  tanto  os
elementos de hardware de protección como
as  ferramentas  de  software  que  permiten
protexer a información.

3ª Avaliación. Realiza un esquema de bloques cos principais
elementos de hardware e de software necesarios
nunha pequena rede  para  acadar  e  protexer  a
información. 

Probas escritas.
Exposicións orais apoiadas coas TIC.

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de
protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

3ª Avaliación. Relaciona os ataques máis comúns co software
que dá resposta a cada un deles.

Probas escritas.
Exposicións orais apoiadas coas TIC.

TIC2B3.2.2.  Elabora  un  esquema  de
bloques cos elementos de protección física
fronte  a  ataques  externos  para  unha
pequena rede, considerando os elementos

3ª Avaliación. Realiza un esquema de bloques cos principais
elementos  de  hardware  nunha  pequena  rede
para acadar e protexer a información. 

Probas escritas.
Exposicións orais apoiadas coas TIC.
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Bloque Estándar de aprendizaxe avaliable Temporización Grao mínimo de consecución Procedementos e
instrumentos de avaliación

de hardware de protección

TIC2B3.2.3.  Clasifica  o  código  malicioso
pola  súa  capacidade  de  propagación  e
describe  as  características  de  cada  un,
indicando sobre que elementos actúan.

3ª Avaliación. Describe as principais características e clasifica
o código malicioso máis común e sinala sobre
que elementos actúa.

Probas escritas.
Exposicións orais apoiadas coas TIC.

5. Concrecións metodolóxicas da materia

Tras a detección de coñecementos previos, a estratexia para comezar a impartir os temas será expositora, coa explicación dos aspectos teóricos
fundamentais  de  cada  unidade  e  a  realización  dunhas  prácticas  sinxelas  polos  alumnos  para  asimilar  os  contidos.  Tras  esta  fase  inicial  a
metodoloxía será eminentemente práctica, os alumnos levarán a cabo unhas actividades mais complexas e globais con aplicación reais nas que
utilizarán o aprendido previamente.

Cando se observe na detección de coñecementos previos que algún grupo xa ten un nivel medio-avanzado do tema, se lles plantexará actividades
de máis nivel que o resto da clase para non perder a súa motivación. 

6. Materiais e recursos didácticos

Os materiais didácticos da materia de programación proporciónanse e están dispoñibles para todo o alumnado matriculado na materia na aula virtual
do centro e nun curso coa mesma denominación que a materia. A este respecto, ó comezo de curso a todo o alumnado facilitaráselle un nome de
usuario e un contrasinal para poder a este curso. En caso de precisar de documentación impresa esta será facilitada ou ben polo profesor da materia
ou será depositada na fotocopiadora do centro para que o alumnado poida ter unha copia da mesma. 
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7. Criterios de 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 Actitude
90% 10%

- Probas escritas.
- Notas e observación diaria na clase.
- Probas prácticas de manexo de software na aula.

- Observación diaria na clase.

A avaliación dos contidos desta área efectuarase mediante a observación sistemática do traballo do alumno na clase, exames escritos e 
traballos, nos que o alumno deberá demostrar tanto o dominio de conceptos coma o de destrezas básicas da área. Tamén é obrigatorio o uso da 
aula virtual da área, tanto para entregar traballos como para acceder os contidos da materia.

A nota final en cada avaliación será, polo tanto, a suma de tres apartados diferentes:

• Exames: Haberá un exame ou dous por avaliación, non teñen por qué ser en formato papel. Terá que ter un mínimo dun catro en cada un dos
exames para facer media cos outros apartados computables.

• Traballos: Haberá un mínimo dun traballo en cada avaliación. É obrigatoria a presentación de todos e cada un dos traballos para superar a 
avaliación.

• Actitude: Neste apartado se valorará directamente o traballo feito na clase e o comportamento do alumno. 

 Para superar a materia ao final do curso, os alumnos deberán ter aprobadas todas e cada unha das avaliacións, e a nota final será a media de 
todas as avaliacións. 

Explicados xa os procedementos e instrumentos, procederase a continuación a valorar cuantitativamente os diferentes instrumentos e a súa 
contribución a nota final. As aportacións cuantitativas para a nota final da avaliación repartirase nos seguintes tres apartados:

Para a cualificación do alumnado seguiremos o seguinte criterio:

• Os exames escritos ou prácticos representan o 40% da nota global.

• Os traballos dos alumnos representan o 50% da nota global.

• O comportamento, traballo diario e actitude na aula representan un 10% da nota global.

Farase unha recuperación de cada avaliación. Nesta recuperación os alumnos recuperarán soamente as unidades que teñan suspensa da
avaliación. Si a nota do exame é superior a 4 farase a media co outro exame da avaliación correspondente. A nota final do alumno en xuño será a
nota media de cada unha das avaliacións. Para aprobar en xuño terá que ter unha calificación igual ou superior a 5. 
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A nota final de setembro será únicamente a nota do exame. Para superar a materia a nota terá que ser igual ou superior a 5. 

Á hora de cualificar terase tamén en conta o seguinte: 

• Si un alumno copia nun exame, terá automaticamente suspensa a avaliación. 

• Cada vez que os alumnos se retrasen na entrada a clase ou falten de xeito inxustificado, se avaliará negativamente no apartado ACTITUDE. 

• Os traballos presentados fora de prazo non se recollerán e automaticamente, o alumno recibirá unha cualificación de cero no apartado 
TRABALLO. 

• As chamadas de clase computarán no apartado ACTITUDE.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente

Avaliación do proceso de ensino

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro por niveis: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

Bloque 1. Programación

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións
tendo en conta as súas características.

Identifica e utiliza as estruturas de almacenamento en diferentes aplicacións tendo en
conta as súas características.

TIC2B1.2.1.  Elabora  diagramas  de  fluxo  de  mediana  complexidade  usando
elementos gráficos e relacionándoos entre si  para dar resposta a problemas
concretos. 

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media.

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos
de programación.

Realiza programas de complexidade media en linguaxe C e en Scratch.

TIC2B1.4.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Transforma os diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media no
seu código correspondente.

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis
pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas.

Programa a resolución diferentes problemas de complexidade media ao descompoñelos
en problemas máis pequenos e por tanto máis doados de seren programados.
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO

TIC2B1.5.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.

Acada o resultado que se obtería na execución de programas de complexidade media e
alta a partir da análise do código cunhas condicións determinadas.

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de
depuración.

Aplica procedementos de depuración para optimizar o código de programas de dificultade
media.

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

TIC2B2.1.1.  Deseña  páxinas  web  e  blogs  con  ferramentas  específicas
analizando as características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade
e a súa usabilidade, tendo en conta a función á que está destinada.

Deseña un blog e unha páxina web de complexidade media e modificaos traballando
cunha linguaxe de marcaxe acadando un bo resultado que dé resposta aos fins para os
que foron creados.

TIC2B2.2.1.  Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Realiza traballos en colaboración con outros/as compañeiros/as nos que utiliza  moitas
das ferramentas da web 2.0.

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en
que esta se basea.

Enumera e analiza as características principais da web 2.0 e os principios en que se basea
e sácalle o máximo rendemento ás posibilidades que nos oferta.

Bloque 3. Seguridade

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física
fronte  a  ataques  externos  para  unha  pequena  rede,  considerando  tanto  os
elementos de hardware de protección como as ferramentas de software que
permiten protexer a información.

Realiza  un  esquema de  bloques  con  todos  os  elementos  de  hardware  e  de  software
necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.1.  Selecciona  elementos  de  protección  de  software  para  internet
relacionándoos cos posibles ataques.

Relaciona todo tipo de ataques co software que dá resposta a cada un deles.

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física
fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos
de hardware de protección

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware necesarios nunha
pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e
describe as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan.

Describe  todas  as  características  e  clasifica  o  código  malicioso  e  sinala  sobre  que
elementos actúa.
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Avaliación da práctica docente

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO

Planificación

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
• Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.
• Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.
• Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
• Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada 
sesión de traballo.
• Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-taller.
• Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.
• Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
• Promove a participación activa do alumnado.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
• Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
• Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.
• Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao alumnado.

Traballo na aula-taller

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
• Resolve as dúbidas do alumnado.
• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de ensino-
aprendizaxe

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral.
• Establece medidas que permitan introducir melloras.
• Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir 
melloras.
• Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
• Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.
• Favorece os procesos de autoavaliación.
• Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
• Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
• Informa ao alumnado e ás súas familias dos resultados obtidos.
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9. Organización de actividades de seguimento e avaliación das materias pendentes

Dado que é unha materia de 2º de Bacharelato non pode ser unha materia pendente.

10. Organización de procedementos para acreditar os coñecementos previos

O noso departamento está constituído por tres profesores con destino definitivo no centro, polo que, salvo imprevistos, o profesorado que imparte a
materia en segundo de bacharelato é o mesmo que a impartiu en primeiro, polo que o alumnado e suficientemente coñecido. En calquera caso
tómase como referencia do nivel de  coñecementos previos  do alumnado a cualificación da materia de primeiro de bacharelato e o test de avaliación
inicial realizado ao comezo do curso (Ver 11).

11. Medidas de avaliación inicial 

Nas primeiras exposicións grazas á interacción co alumnado poderemos coñecer o seu nivel inicial tanto no aspecto dos contidos teóricos como de
dominio do diferente software e isto terase en conta para establecer o nivel de partida de impartición da materia.
Ao inicio de curso comprobaranse os coñecementos previos dos alumnos de cada grupo mediante unha avaliación inicial que consistirá nunha proba
tipo test, cuxos resultados só se terán en conta a efectos de adecuar o nivel de partida do proceso de ensino-aprendizaxe á realidade de cada grupo
e, en consecuencia, non afectará ás cualificacións dos alumnos.

12. Medidas de atención á diversidade

Unha vez realizada a avaliación inicial  e ante as dificultades individuais o ou grupais detectadas poderase adecuar as agrupacións á hora do
desenvolvemento  dos proxectos e  das prácticas  en parella,  graduar  o  nivel  de  dificultade de ditas  actividades e prestar  unha atención máis
individualizada a aqueles alumnos/as que amosen máis carencias á hora de asimilación de contidos. 

13. Concreción dos elementos transversais

Dos elementos transversais que sinala o artigo 4 do Decreto 86/2015  do 25 de xuño no que se establece o currículo de Bacharelato na materia de
TIC II traballaremos especialmente a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da
comunicación e o emprendemento. 

14. Actividades complementarias e extraescolares

Non se prevé a realización neste curso pola situación derivada do COVID-19.
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15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica e procesos de mellora

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

Mensualmente: Revisarase a temporización da programación así como a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos
grupos, adaptando esta á diversidade do alumnado.

Ao final de cada trimestre: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos
grupos, e o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións nas
actas do Departamento.

Ao final do curso: Revisarase a temporización da programación, a secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos grupos, e
o grado de cumprimento de obxectivos e de adquisición de competencias. Revisarase a programación e anotaranse as modificacións na memoria
final  do Departamento e teranse en conta para a programación do curso seguinte.
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