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1. Introdución e contextualización 

1.1 LEXISLACIÓN 

A presente programación concreta o currículo establecido no Decreto 86/2015 do 25 de xuño, 

para as materias de Tecnoloxía e Tecnoloxías da Información e a Comunicación en ESO así como 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación II en Bacharelato. 

1.2 MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

O Departamento está formado por tres profesores especialistas de Tecnoloxía: 

 González Fernández, Sibila (Xefa de Departamento) 

 Paz Queiruga, María Dolores 

 Pasandín Regueira, Ramón 

1.3 MATERIAS E DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Neste curso académico 2022-2023 os membros do departamento imparten as seguintes materias: 

 

Materia Alumnos/as Grupos Sesións 
semanais 

Profesor/a 

Tecnoloxía e Dixitalización de 1º ESO 
 

60 2 3 Ramón Pasandín 
Sibila González 

Tecnoloxía de 2º ESO 60 2 3 María Paz 
 

Educación Dixital de 3º ESO 31 2 3 Ramón Pasandín 
 

Tecnoloxía de 4º ESO 22 2 3 María Paz 
 

Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación de 4º ESO 

19 1 3 María Paz 
 

Tecnoloxía  e Enxeñería I de 1º de 
Bacharelato 

16 2 4 Sibila González 

Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación I de 1º de Bacharelato 

13 1 4 María Paz 
 

Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación II de 2º de Bacharelato 

23 2 3 Sibila González 
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2 Programación de Tecnoloxía de  2º ESO 

2.1 INTRODUCIÓN 

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, que se dividen en 5 grandes bloques: 

1. 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. 
 

2. 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. 

 

3. 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 centrándose nos dous materiais máis habituais: a madeira e os metais. Estuda 
tamén os comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de 
seguridade e saúde. 

 

4. 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. 

 

5. 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, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, 
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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. 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos mediante o deseño, 

produción, avaliación ou mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e 

social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a 

realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe 

e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son 

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as 

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de 

información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e 

de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 

información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

2.2 CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de Tecnoloxía contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias clave nun maior 

ou menor grado.  Dependerá en grande medida do tipo de actividades seleccionado; e dicir, da 

metodoloxía empregada. 

Os aspectos máis relevantes cos que contribúen a acadar ditas competencias, son: 

 Competencia dixital (CCL) 
Desenvólvese co emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para procurar e 

almacenar información, para obter e presentar datos, para simular o funcionamento de circuítos 

e procesos tecnolóxicos, así como para programar e controlar sistemas automáticos. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía (CMCCT) 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, fundamentais 

nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, aplicando técnicas de 

medición e análise gráfica no contexto de resolución técnica de problemas e construíndo obxectos 

e verificando o seu funcionamento. 

Estas competencias tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando 

procesos e sistemas tecnolóxicos e valorando as repercusións ambientais da actividade 

tecnolóxica. 

 Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía propia desta materia para 

abordar os problemas tecnolóxicos: formulación do problema, planificación do proxecto, 

execución, avaliación, propostas de mellora... Ese proceso permite desenvolver calidades 

persoais como a iniciativa,  a perseveranza, a autonomía, a autocrítica, a autoestima... a través 
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do deseño, planificación e xestión do proxecto ao transformar as ideas propias en dispositivos, 

circuítos ou sistemas. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 
O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos permítelle ao/á 

alumno/a alcanzar esta competencia. Para iso, as actividades deben permitir que o alumno/a 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que 

aplique o aprendido as situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Poden acadarse favorecendo que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras 

persoas ou grupos de forma democrática, respectando a diversidade e as normas. Tamén 

mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios 

socioeconómicos e culturais que produce. 

 Comunicación lingüística (CCL) 
Desenvólvese na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente o vocabulario 

tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
Esta competencia adquírese cando o/a alumno/a desenvolve a imaxinación e a creatividade, e 

pon a tecnoloxía ao servizo da creación artística. Tamén na análise da influencia dos fitos 

tecnolóxicos en distintas culturas, no seu desenvolvemento e progreso. 

Competencias xerais, indicadores de logro e as unidades didácticas nas que se traballan son as 

seguintes: 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO UNIDADES  

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todas 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios e fenómenos físicos 

1, 2, 5 e 6 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

Todas 
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      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

Todas 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia 

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

Todas 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todas 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todas 

 

2.3 CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AOS OBXECTIVOS DA ETAPA 

A materia contribuirá principalmente a acadar os seguintes obxectivos da etapa: 

 

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. 
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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) 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. 
 

j) 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. 

 

2.4 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Os contidos desta materia están repartidos en 5 grandes bloques: 

 

 Bloque 1.- Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

 Bloque 2.- Expresión e comunicación técnica 

 Bloque 3.- Materiais de uso técnico 

 Bloque 4.- Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos. 

 Bloque 5.- Tecnoloxías da información e a comunicación 
 

Os contidos impártense en unidades didácticas ao longo do curso: 

- O Bloque 1 desenvólvese especificamente na Unidade 1, pero cunha forte relación cos 
demais. 

- O Bloque 2 desenvólvese na Unidade 2. 
- O Bloque 3 desenvólvese na Unidade 3. 
- O Bloque 4 é moi extenso. Desenvólvese nas Unidades 4, 5 e 6. 
- O Bloque 5 desenvólvese na Unidade 7. 

2.4.1 U.D. 1.- O proceso tecnolóxico 

OBXECTIVOS 
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1. Comprender a función da tecnoloxía e a súa importancia no desenvolvemento da 
civilización. 

2. Resolver problemas sinxelos respectando as fases do proxecto tecnolóxico a partir da 
identificación de necesidades no contorno do alumnado. 

3. Entender a relación entre o proceso tecnolóxico desenvolvido na aula e a realidade 
produtiva. 

4. Analizar un obxecto tecnolóxico de modo ordenado, atendendo aos factores anatómicos, 
funcionais, tecnolóxicos e socioeconómicos. 

5. Describir, co vocabulario técnico axeitado, como se constrúe ou funciona un obxecto 
técnico. 

 

CONTIDOS 

 Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. 
 Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. 
 Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de 

materiais, ferramentas e técnicas axeitadas. 
 Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no traballo. 
 Documentación técnica. Memorias e orzamentos. 
 Análise de obxectos técnicos desde os aspectos formal, técnico, socioeconómico e 

funcional. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, todos eles dentro do tipo 3 de procedemento de avaliación: 
 

 Deseño dun prototipo que da solución a un problema aplicando o proceso tecnolóxico  
 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción. 
 Reparto e execución responsable de tarefas no equipo. 
 Constrúe un prototipo aplicando o proceso de resolución técnica de problemas. 
 Elaboración da documentación final. 

 

ACTIVIDADES 

Realizaranse diferentes proxectos e memorias (acompañadas de gráficos e esquemas) ao longo do 

curso nos que se porán en práctica os diferentes aspectos desta unidade. 

ademais esta unidade ten unha forte relación coas Unidades 4,5 e 6. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Ao principio do curso explicaranse os conceptos teóricos da unidade. 

Os aspectos prácticos desenvolveranse ao longo de todo o curso, coma un complemento das 

outras unidades. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente, 
e valorando as condicións do contorno de traballo. 

3. Coñecer o impacto social e medioambiental dos produtos tecnolóxicos 
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4. Participar activamente nas actividades do grupo de traballo 
5. Valorar e cumprir as normas de seguridade nos traballos de taller. 
6. Analizar obxectos tecnolóxicos desde os aspectos formal, técnico, socioeconómico e 

funcional. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

      Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos 
tecnolóxicos 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 
seguridade 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 
aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 

 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 
repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a 
interpretación de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

2 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 
ou gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter 
e reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

1,2,4 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos 
técnicos 

1,3,4 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

Todos 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor Todos 
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 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica. 

 

2.4.2 U.D. 2.- Debuxo técnico 

OBXECTIVOS 

1. Expresar ideas técnicas a través do debuxo empregando sistemas normalizados acordes 
coa información que se quere transmitir. 

2. Manexar con desenvoltura trazados básicos de debuxo técnico e os utensilios necesarios 
para a súa realización. 

3. Afondar nas distintas formas de representación de obxectos alternando o emprego de 
bosquexos, croquis, vistas ou perspectivas segundo as necesidades de expresión. 

4. Valorar a importancia do debuxo técnico como medio de expresión e comunicación na área 
de Tecnoloxía. 

 

CONTIDOS 

 O debuxo coma linguaxe de comunicación. 
 Materiais e ferramentas de debuxo técnico. 
 Sistema diédrico: vistas e perspectivas. 
 Bosquexos, croquis e planos. 
 Escalas de ampliación e redución. 
 Introdución á acotación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, empregando 
técnicas normalizadas de acotación e escala (tipo 1). 

 Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información técnica (tipo 2). 
 Produce documentos gráficos en ordenador empregando un software específico (tipo 1). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas e exercicios resoltos, con simboloxía 

normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 Elaboración do caderno de aula 

 Realización de bosquexos e planos 

 Medición e representación de obxectos 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade desenvolverase durante o primeiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando escalas e  normalización. 
2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos de contido técnico. 
3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto dende o seu deseño ata a 

súa comercialización. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1,2 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

1,3 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

3 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

3 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 
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2.4.3 U.D. 3.- Materiais de uso técnico: madeira e papel. 

OBXECTIVOS 

1. Comprender e valorar a evolución dos materiais de uso técnico ao longo da historia. 
2. Coñecer as propiedades técnicas xerais dos materiais de fabricación. 
3. Coñecer as características e aplicacións características das madeiras naturais e 

artificiais. 
4. Coñecer as propiedades e aplicacións características do papel e cartón. 
5. Coñecer as consecuencias medioambientais da fabricación, uso e rexeitamento dos 

materiais. 
6. Coñecer os beneficios da reciclaxe dos materiais e adquirir hábitos de consumo que 

contribúan ao aforro de materias primas. 
7. Coñecer e practicar coas ferramentas do taller propias para manipular madeiras, papel 

e cartón. 
 

CONTIDOS 

 Propiedades comúns características dos materiais técnicos. 
 Orixe, características, clasificación e aplicacións das madeiras. 
 Orixe, características, clasificación e aplicacións do papel e do cartón. 
 Aplicar as técnicas e ferramentas na fabricación de obxectos técnicos, aplicando as 

normas de seguridade e saúde no taller. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describir, coa terminoloxía axeitada, as características xerais dos materiais, comparando 
as súas propiedades (tipo 1). 

 Identificar tipos de madeiras con que están fabricados obxectos cotiás (tipo 3). 
 Describir, coa terminoloxía axeitada, as características e aplicacións máis comúns das 

madeiras (tipo 1). 
 Empregar no taller técnicas de manipulación de materiais de madeira, papel e cartón  na 

elaboración de obxectos tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de hixiene e 
seguridade (tipo 3). 

 Realiza documentos con descripcións técnicas e exercicios resoltos, acompañadas de 
esquemas con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal 
(tipo 2). 

 

ACTIVIDADES 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Manipulación de mostras de madeiras naturais e artificiais comparando as súas 

propiedades. 
 Procura de información a través de internet sobre a fabricación de madeiras artificiais.  
 Realización dun proxecto/construción que inclúa materiais de madeira e cartón. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade desenvolverase durante o primeiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer as propiedades básicas dos materiais técnicos. 
2. Identificar madeiras naturais e artificiais nas aplicacións técnicas máis usuais. 
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3. Describir, coa terminoloxía correcta, as diferentes características e aplicacións das 
madeiras. 

4. Procurar información a través de internet sobre a obtención de madeiras naturais e 
artificiais. 

5. Empregar de forma correcta as técnicas básicas de manipulación e unión dos materiais, 
mantendo os criterios de seguridade axeitados, e respectando as normas de uso e 
seguridade no manexo de materiais e ferramentas. 

6. Participar activamente na realización dos traballos de taller, asumindo responsabilidades. 
7. Manter unha actitude de compromiso no aproveitamento óptimo e reutilización dos 

materiais de fabricación. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

1,2,3,4,5 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

3,5 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

5 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

3 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

2,6,7 
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      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

1,4,6,7 

2.4.4 U.D. 4.- Máquinas e sistemas: Estruturas. 

OBXECTIVOS 

1. Analizar estruturas resistentes sinxelas, identificando os elementos que as compoñen e 
as cargas e os esforzos aos que están sometidos.  

2. Utilizar elementos estruturais sinxelos de maneira, papel ou cartón axeitada para a 
confección de pequenas estruturas que resolvan problemas concretos. 

3. Valorar a importancia da forma e do material na composición das estruturas, así como 
a súa relación coa evolución dos modelos estruturais a través da historia. 

 

CONTIDOS 

 Forzas e estruturas. Estruturas naturais e artificiais. 
 Tipos principais de esforzos: tracción, compresión, flexión, torsión e corte. 
 Principais elementos das estruturas artificiais: forxado, viga, piar, columna, cimentación, 

perfís, tirantes e tensores, cartelas, arcos, etc. 
 Triangulación e estabilidade. 
 Tipos de estruturas: masivas, abovedadas, entramadas, trianguladas, colgantes, 

pneumáticas, laminares e xeodésicas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describir, coa terminoloxía axeitada, as características e tipos de estruturas (tipo 1). 
 Identificar os elementos característicos das estruturas (tipo 1). 
 Identificar, coa terminoloxía axeitada,os esforzos aos que están sometidos os elementos 

das estruturas e a súa transmisión (tipo 1). 
 Empregar no taller técnicas de manipulación de materiais de madeira, papel e cartón  na 

elaboración de obxectos tecnolóxicos sinxelos, aplicando as normas de hixiene e 
seguridade (tipo 3). 

 Realiza documentos con descripcións técnicas e exercicios resoltos, acompañadas de 
esquemas con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal 
(tipo 2). 

 

ACTIVIDADES 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Manipulación de mostras de perfís estruturais, comprendendo a deseño para soportar 

certos esforzos. 
 Procura de información a través de internet sobre a construción de pontes de diversos 

tipos. 
 Realización dun proxecto/construción dunha estrutura en  madeira e cartón. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade desenvolverase durante o primeiro e segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer e describir, utilizando a terminoloxía correcta, os esforzos que actúen nas 
estruturas. 

2. Identificar os elementos estruturais característicos dunha construción, explicando os 
esforzos aos que están sometidos. 

3. Describir, coa terminoloxía correcta, os tipos de estruturas. 
4. Describir, coa terminoloxía correcta, a importancia da triangulación e estabilidade das 

estruturas. 
5. Procurar información a través de internet sobre construción de edificios e pontes. 
6. Empregar de forma correcta as técnicas básicas de manipulación e unión dos materiais, 

mantendo os criterios de seguridade axeitados, e respectando as normas de uso e 
seguridade no manexo de materiais e ferramentas. 

7. Participar activamente na realización dos traballos de taller, asumindo responsabilidades. 
8. Manter unha actitude de compromiso no aproveitamento óptimo e reutilización dos 

materiais de fabricación. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

1,2,3,4,8 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1,2,4,6 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

5 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

3,4 
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 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

7,8 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

5,6,7,8 

 

2.4.5 U.D. 5.- Máquinas e sistemas: máquinas simples e mecanismos. 

OBXECTIVOS 

1. Analizar as máquinas simples, identificando os elementos que as constitúen, o seu 
funcionamento e os esforzos que soportan. 

2. Analizar os mecanismos de transmisión e transformación de movementos, identificando 
os elementos que as constitúen, o seu funcionamento e os esforzos que soportan. 

3. Calcular parámetros característicos de máquinas simples e mecanismos. 
4. Valorar a evolución do a través da historia. 

 

CONTIDOS 

 Máquinas simples: pancas, poleas, polipastos, tornos, ramplas, cuñas e parafusos. 
 Forzas e vantaxe mecánica. Lei xeral das máquinas simples. 
 Sistemas de transmisión de movemento circular: correas, engrenaxes, parafusos sen fin. 
 Concepto de relación de transmisión. Redutores e multiplicadores de velocidade. 
 Sistemas de transformación de movementos circulares en rectilíneos.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe, coa terminoloxía axeitada e axuda de gráficos, as características e 
funcionamento de máquinas simples (tipo 1). 

 Realiza cálculos de transformación de forzas en máquinas simples (tipo 1).  
 Describe, coa terminoloxía axeitada e axuda de gráficos, as características e 

funcionamento dos sistemas de transmisión de movementos circulares (tipo 1). 
 Calcula a relación de transmisión de movementos circulares (tipo 1). 
 Describe, coa terminoloxía axeitada e axuda de gráficos, as características e 

funcionamento dos sistemas de transformación de movementos circulares en rectilíneos 
(tipo 1). 

 Simula sistemas mecánicos con software específico e simboloxía normalizada (tipo 3). 
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 Deseña e monta, coa axuda de maquetas e pezas mecánicas, mecanismos que cumpran 
unha función determinada (tipo 3). 

 Realiza documentos con descripcións técnicas e exercicios resoltos, acompañadas de 
esquemas con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal 
(tipo 2). 

 

ACTIVIDADES 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Procura de información a través de internet sobre tipos e funcionamento de mecanismos. 
 Facer uso de simuladores de mecanismos cun software axeitado. 
 Manipulación de maquetas e pezas mecánicas para construír mecanismos. 
 Construción dun obxecto móbil de máquinas simples con pezas de madeira. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade desenvolverase durante o segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar e describir, utilizando a terminoloxía correcta, mecanismos de transformación 
e transmisión de movementos. 

2. Calcular esforzos en máquinas simples. 
3. Calcular relacións de transmisión de mecanismos. 
4. Procurar información a través de internet sobre tipos e funcionamento de mecanismos. 
5. Empregar de forma correcta as ferramentas no montaxe de maquetas mecánicas, 

respectando as normas de uso e seguridade. 
6. Participar activamente na realización dos traballos de taller, asumindo responsabilidades. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1,2,3 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 

4 
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reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 
 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 

tecnoloxía 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

1 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

4,5,6 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

4,5,6 

 

2.4.6 U.D. 6.- Máquinas e sistemas: circuítos eléctricos. 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer os compoñentes fundamentais e os máis comúns dos circuítos eléctricos. 
2. Debuxar circuítos eléctricos con simboloxía normalizada. 
3. Comprender os efectos e transformacións da corrente eléctrica. 
4. Coñecer e calcular as magnitudes eléctricas básicas dun circuíto. 
5. Iniciarse no manexo de polímetro para realizar medidas de magnitudes eléctricas. 
6. Comprender o efecto do consumo eléctrico no medio ambiente. 

 

CONTIDOS 

 Natureza da electricidade. 
 Correntes continua e alterna. 
 Compoñentes dis circuítos eléctricos. 
 Esquemas eléctricos. Simboloxía e representación normalizada. 
 Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm. 
 Circuítos en serie, paralelo e mixto. 
 Potencia e enerxía eléctricas. 
 Consumo eléctrico e medio ambiente. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 Representar circuítos eléctricos con simboloxía normalizada (tipo 1).  
 Calcular magnitudes eléctricas en circuítos sinxelos en serie, paralelo e mixtos:  

resistencia total, intensidade, potencia, enerxía consumida (tipo 1). 
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 Utilizar instrumentos de medida de magnitudes eléctricas (tipo 3). 
 Deseñar e montar circuítos básicos empregando lámpadas, zumbadores e motores, coa 

alimentación e elementos de control necesarios (tipo 3). 
 Deseñar circuítos eléctricos básicos mediante un software específico, experimentando cos 

elementos que o configuran (tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas e exercicios resoltos, acompañadas de 

esquemas con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal 
(tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 Elaboración do cadernode aula. 
 Calculo de magnitudes básicas: resistencias, voltaxes, intensidades,  potencia, enerxía . 
 Medir magnitudes básicas nun circuíto eléctrico cun polímetro. 
 Montar circuítos eléctricos con compoñentes reais. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

A unidade desenvolverase entre o terceiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Resolver cálculos de magnitudes en circuítos eléctricos sinxelos. 
2. Describir, coa terminoloxía correcta, o funcionamento de circuítos eléctricos con diversos 

compoñentes. 
3. Debuxar esquemas eléctricos con simboloxía normalizada. 
4. Utilizar un software específico para deseñar circuítos eléctricos. 
5. Traballando en grupo, deseñar circuítos e montalos con operadores elementais. 
6. Traballando en grupo, utilizar o polímetro para facer medicións de magnitudes eléctricas. 

 
RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

4 
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 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

2 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia 

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

5,6 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 

 

2.4.7 U.D. 7.- Tecnoloxías da información e a comunicación 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer os elementos básicos hardware dun equipo informático. 
2. Manexar ferramentas e aplicacións para a elaboración e publicación de memorias técnicas. 
3. Comprender e asumir as medidas de seguridade no intercambio de información. 
4. Utilizar software de deseño de circuítos eléctricos. 

 

CONTIDOS 

 Elementos dun equipo informático. 
 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas TIC. 
 Programación de aplicacións informáticas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 Identifica as partes dun computador (tipo 1). 
 Manexa programas e software básicos (tipo 3). 
 Elabora memorias técnicas con equipos informáticos (tipo 3). 
 Deseña e elabora aplicacións informáticas cun entorno de programación básico (tipo 3). 

 

ACTIVIDADES 

 Manexo de simuladores de circuítos eléctricos e electrónicos. 
 Elaboración con procesador de textos de memorias de proxectos, con textos acompañados 

de figuras e esquemas. 
 Elaboración con folla de cálculo de orzamentos e informes con gráficos. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade desenvolverase, con respecto aos contidos máis teóricos, no terceiro trimestre.  

O manexo de ferramentas informáticas afectará a actividades de todas as unidades didácticas do 

curso. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Distinguir as partes operativas dun equipo informático. 
2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos 

sinxelos. 
3. Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un contorno de programación básico. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos 
tecnolóxicos 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 
seguridade 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 
aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 

 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 
repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a 
interpretación de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

2 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 
ou gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter 
e reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

Todos 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos 
técnicos 

2 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 

2,3 
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de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia. 
 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 

os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

2,3 

 

2.5 METODOLOXÍA  DIDÁCTICA 

 
Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e 

formalizar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto 

de vista tecnolóxico e social. 

 

Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar 

cálculos e estimacións e a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe e de 

verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes 

a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da 

información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de información, 

para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos 

técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a 

problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, 

se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

 

Concretando as actuacións en cada espazo onde o alumnado vai desenvolver a actividade de 

ensino/aprendizaxe, temos: 

 

1. Actividades na aula 
 

O profesor/a explicará os contidos da unidade didáctica e proporá actividades de distinto nivel de 

complexidade, tomadas do libro de texto ou non,  para asimilar mellor ditos contidos. 

No caderno persoal do alumno/a deben quedar reflectidas todas as actividades escritas realizadas 

na aula, así como arquivadas todas as fichas e material complementario entregado polo 

profesor/a. 

Tratarase de que as clases sexan moi participativas por parte do alumnado, mediante preguntas 

por parte do profesor/a, traballos en pequenos grupos, debatendo as respostas, etc. 

Alternarase o traballo en grupo co traballo individual, permitindo que as actividades sexan 

tratadas con distintos niveis de profundidade, segundo as capacidades e a maduración de cada 

alumno/a. 
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2. Actividades no taller 
 

Os alumnos/as elaborarán proxectos ao longo do curso nos que teñan que aplicar contidos de 

diferentes unidades didácticas, aplicando o método de proxectos a partir dun problema a resolver 

exposto polo profesor/a. 

 

As actividades de taller sempre se realizarán en grupo. Os alumnos terán que propoñer distintas 

solucións, argumentalas e decidirse por unha delas. Tamén terán que facer un reparto de tarefas. 

  

O profesorado evitará participar directamente nos traballos para que sexan o alumnos os que 

tomen a iniciativa e vaian resolvendo as dificultades que se presenten. Non obstante supervisará 

os traballos, resolverá dúbidas sobre procedementos de construción e manexo de ferramentas e 

velará porque se cumpran as normas de seguridade. 

 

No taller tamén se poden manipular aparellos diversos onde o alumnado, seguindo o método de 

análise, comprenda o funcionamento de obxecto, a función de cada compoñente e os principios 

científicos nos que se basea o seu funcionamento. 

 

3. Actividades na aula de informática 
 

Nese espazo, os alumnos/as realizarán exercicios de manexo de aplicacións e simuladores nos que 

se traballen contidos das unidades didácticas, con distinto nivel de complexidade. 

Traballarase con aplicacións instaladas nos propios equipos e a través da aula virtual do centro. 

 

2.6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Son materiais obrigatorios para todo o alumnado os seguintes: 

 

1. Libro de texto ( “TECNOLOGÍA 1”. Editorial Casals) 
2. O caderno de aula (arquivador de plástico con follas A4 cuadriculadas e intercambiables) 
3. Material básico de escritura e debuxo técnico. 

 

Ademais do libro de texto, os alumnos/as tamén dispoñen de: 

- Material creado polo profesor/a en forma de fichas de traballo ou apuntes 
complementarios do libro de texto, en forma de fotocopias e publicados na aula virtual do 
centro 

- Exemplares de libros de texto doutras editoriais, de edicións actuais ou máis antigas 
- Bibliografía sobre diversos contidos tecnolóxicos 
- Exemplares de revistas con contidos técnicos 
- Acceso aos ordenadores das aulas de informática con software ofimático, CAD, 

simuladores, IDE… 
 

2.7 PROCEDEMENTOS E  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Dentro de cada unidade didáctica, cada estándar de aprendizaxe está clasificado en tres tipos 
segundo o procedemento de avaliación:  
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 Tipo 1: son os que se avalían de modo individual mediante probas escritas e/ou 
orais (exames, controis, tests, etc.), para coñecer a asimilación dos contidos 
conceptuais. 
Tamén están nesta clasificación as probas individuais realizadas en ordenadores. 
 

 Tipo 2: avalíanse de modo individual mediante revisión por parte do profesor/a. 
Son deste tipo: 

- Caderno individual de cada alumno/a, donde viran recollidas as actividades 
realizadas na aula: organización dos temas, apuntes tomados nas clases, 
esquemas normalizados, exercicios correxidos. 

- Traballos individuais, como maduración de conceptos e a súa relación cos 
aspectos técnicos concretos. Valorarase a presentación, o uso de 
vocabulario técnico correcto, as descricións e as representación gráficas 
normalizadas, así como a entrega dos traballos nas datas previstas. 
 

 Tipo 3: avalíanse como traballos de grupo formados por varios alumnos/as, ou de 
modo individual. 
Son deste tipo: 

- Traballos de taller realizando proxectos. Valorarase a calidade do traballo 
realizado, a actitude cara a responsabilidade nas tarefas, relación entre os 
compañeiros/as e respecto polas normas de seguridade e hixiene. 

- Análise de obxectos e materiais. 
- Manipulación de aparatos de medida. 
- Uso das TIC para producir os documentos escritos correspondentes, así como 

a busca da información necesaria para a realización dun proxecto. 
- Actividades de manexo de software de simulación. 

 
Ademais da avaliación dos estándares de aprendizaxe, tamén se realiza, individualmente para 
cada alumno/a, unha avaliación da actitude nas actividades lectivas. 
 
Son aspectos fundamentais desta avaliación: 
 

- a actitude e participación responsable nas clases teóricas e talleres. 
- a puntualidade na entrega dos traballos encomendados. 
- a contribución ao mantemento dun bo ambiente de traballo na clase. 
- o respecto á participación e opinións dos compañeiros/as. 
- o interese polos aspectos sociolóxicos e medioambientais da Tecnoloxía. 

 
En cada unidade didáctica especifícanse, nos estándares de aprendizaxe, os tipos (1, 2, 3) que 
identifican os procedementos de avaliación correspondentes. 
 

2.8 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Cada procedemento de avaliación participa na cualificación de cada avaliación do modo seguinte: 

 

1. Probas (tipo 1), cun peso na cualificación do 60%. 
 

Trátase de probas (exames, tests, controis…) para valorar a asimilación de contidos 

conceptuais e a resolución de problemas numéricos. 

O número e tipo de probas en cada avaliación dependerá dos contidos impartidos e da 

dificultade. 
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Non se poderá superar unha avaliación cunha nota inferior a 3.5 nunha proba. 

 

Os intentos de engano, fraude, copia (parcial ou total) ou uso de dispositivos electrónicos 

non permitidos en calquera proba implicarán automaticamente a anulación desta. 

 

2. Caderno e/ou traballos individuais (tipo 2) e actividades de taller/TIC (tipo 3), cun peso 
conxunto do 30%. 
 

O peso parcial de cada actividade deste apartado pode ser equitativo ou variable según o 

grao de dificultade e o tempo adicado. Especificarase en cada avaliación. 

 

Cando, por calquera circunstancia, algunha destas actividades desenvolvérase de modo 

parcial ou non se realizara, reduciríase o peso porcentual e incrementaríase no mesmo 

valor no tipo 1. 

 

Son aspectos especialmente importantes: 

 Caderno: orden, presenza de todas as actividades e apuntes das clases, debuxos e 
esquemas realizados con limpeza e con simboloxía normalizada, uso correcto da 
terminoloxía técnica, entrega puntual á petición do profesor/a. 

 Actividades de taller en grupo: respeto a igualdade de sexos, realización persoal 
das actividades acordadas dentro do grupo, respeto ás ideas alleas, uso e 
aproveitamento dos materiais, manexo cuidadoso das ferramentas cumprindo as 
normas de seguridade, resultado final do proxecto desenvolvido, etc. 

 Actividades TIC: realización e entrega das tarefas encomendadas nas datas 
indicadas polo profesor/a, manexo e coidado dos equipos informáticos, etc.  

 

Valoraranse con 0 puntos os traballos ou tarefas entregadas fóra do prazo establecido, as 

que amosen indicios de ter sido copiadas de internet ou doutros compañeiros/as e 

calquera outra circunstancia obxectiva pola que o profesorado considere que non procede 

avaliar ese traballo. 

 

3. Actitude persoal, cun peso do 10%. 
 
Valórase a participación activa nas clases, o interese, o comportamento correcto, a 

realización das correccións indicadas polo profesor/a nas diversas actividades, a actitude 

cos compañeiros/as, o traballo diario e a entrega puntual de cadernos e tarefas 

individuais.  

2.8.1 Recuperacións. Avaliación ordinaria 

Os alumnos/as que non superen unha avaliación (nota inferior a 5) farán unha única proba de 

recuperación na que deberán examinarse outra vez das probas non aprobadas. 

As cualificacións de actitude e actividades de taller/TIC non se modificarán.  

As probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación faranse sempre despois da entrega dos boletíns. 
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A cualificación da avaliación ordinaria calcularase coa media das avaliacións parciais do curso, 

sempre e cando o alumno/a non teña máis dunha avaliación parcial suspensa. 

Para os alumnos/as que non superen a materia coa nota media do curso elaborarase un informe 

de avaliación individualizado no que figurarán os contidos mínimos non acadados e servirá para o 

deseño das actividades de recuperación. 

Período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación final  

Para o alumnado coa materia non superada realizaranse actividades de apoio, reforzo e 

recuperación teórico/prácticas deseñadas segundo o informe de avaliación individualizado. Para a 

realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou materiais elaborados polo 

profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo profesor/a.  

O profesor/a poderá solicitar a entrega do caderno de clase repetido ou corrixido. 

Realizarase unha proba de recuperación da 3ª avaliación para o alumnado que non a teña 

superada. 

Realizarase unha proba de recuperación final de contidos conceptuais e problemas numéricos de 

todos os contidos do curso ou, no caso de ter unha avaliación suspensa, dos contidos da avaliación 

suspensa.  

A cualificación final de curso calcularase coa media ponderada tendo en conta os seguintes pesos: 

o Actividades de reforzo e recuperación: 40 %  

o Proba final: 60 % 

Para o alumnado coa materia superada realizaranse actividades de reforzo e ampliación 

teórico/prácticas. Para a realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou 

materiais elaborados polo profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo 

profesor/a. 

A realización destas tarefas poderá incrementar a cualificación final do alumno/a como máximo 1 

punto. 

2.9 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os criterios de avaliación mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva son os seguintes: 

 

- Participa en grupo no deseño dun prototipo no taller aplicando o método de proxectos. 
Constrúe e avalía o prototipo.  

- Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 
- Emprega no taller as técnicas de manipulación de materiais e ferramentas aplicando as 

normas de uso, seguridade e hixiene. 
- Coñece e describe as fases dun proceso tecnolóxico. 
- Representa vistas de obxectos sinxelos, de xeito normalizado. 
- Elabora bosquexos sinxelos con acotacións. 
- Coñece e describe as características máis comúns dos materiais técnicos. 
- Describe as características e aplicacións comúns das madeiras naturais e artificiais. 
- Coñece e describe os tipos de estruturas, poñendo exemplos concretos. 
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- Coñece e describe os elementos máis comúns das estruturas e os esforzos aos que están 
sometidos. 

- Coñece e describe as características e aplicación típicas das máquinas simples. 
- Realiza cálculos de relacións de transmisión de movementos circulares. 
- Coñece as características dos circuítos en serie, paralelo e mixto. 
- Representa circuítos eléctricos sinxelos con simboloxía normalizada. 
- Realiza cálculos sinxelos de magnitudes eléctricas.  
- Utiliza instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. 
- Deseña e monta circuítos con compoñentes eléctricos. 
- Identifica os compoñentes dun equipo informático. 
- Manexa espazos web para a procura de información. 
- Elabora documentación técnica con software específico empregando equipos informáticos. 
- Mantén unha actitude e comportamento correcto en todos os espazos (aula, taller, aula 

TIC). 

2.10  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Aparte das diverxencias normais entre o alumnado de 2º ESO á hora de asimilar os contidos e 

procedementos da materia e ritmos de traballo diversos, teranse especialmente en conta os casos 

diagnosticados de TDA, TDAH, alumnado de PMAR, etc. 

 

Entre o alumnado de Tecnoloxía de 2º º ESO do presente curso danse varios casos que requiren un 

seguimento especial: repetidores de curso, alumnado con moitas pendentes pero de promoción 

obrigada, alumnado con TEA, dislexia, TDAH,alumnado de PMAR, etc.  

A atención deste alumnado vese moi dificultada polo gran número de alumnos que hai nos grupos, 

polo que resultaría de moita axuda a presenza de profesorado de apoio (profesor/a  PT...). 

Con respecto ao alumnado con TDAH seguiranse no posible as recomendacións do protocolo da 

Xunta de Galicia, referido especialmente a: 

- Alternancia de actividades teóricas e prácticas. 
- Presentar actividades sen un límite rigoroso de tempo de execución. 
- Supervisión frecuente da realización do traballo dentro da aula. 
- Procurar que o alumnado con problemas estea acompañado de compañeiros/as que o 

poidan axudar a organizarse e na realización de tarefas. 
- Exames escritos adaptados en tempo e forma. 
- Favorecer e supervisar o uso da axenda particular do alumno. 
- Fomentar o traballo en grupo. 

 
Propóñense as seguintes medidas: 

Respecto aos contidos 

- Limitar os contidos a aqueles imprescindibles que contribúen ao desenvolvemento de 

capacidades xerais: comprensión, expresión verbal e gráfica, resolución de problemas, 

busca e selección da información, aplicación de técnicas e utilización adecuada de 

ferramentas tomando as medidas oportunas de seguridade, traballo en grupo e 

comunicación cos demais. 

- A selección de contidos terá en conta o posible grao de dificultade para poder atender a 

prioridades, distribuíndo o tempo e fixando uns mínimos para todo o grupo. 

- Por outra banda deben contemplarse actividades complementarias para o alumnos/as máis 
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avanzados. 

Respecto ás estratexias didácticas 

- As actividades de aprendizaxe serán variadas para que permitan diversos accesos ós 

contidos e con distintos graos de dificultade (por exemplo o uso do papel pautado ou en 

branco para os debuxos a man alzada). 

- Empregar materiais didácticos diversos. 

- Contemplar distintas formas de agrupamento do alumnado adaptándose aos espazos da 

aula-taller, de xeito que permitan o traballo individual máis ou menos dirixido, de 

pequeno ou gran grupo con certos niveis de liberdade e autonomía. 

Respecto á avaliación 
 

- Utilizar procedementos de avaliación inicial sinxelos e áxiles antes de realizar calquera 

proposta de traballo, ben sexa individual ou en grupo.  

- Ter en conta non so os contidos conceptuais acadados polo alumno/a, senón tamén os 

procedementos e actitudes, as diferentes habilidades que se traballaron na aula-taller e os 

distintos grados de dificultade das tarefas propostas. 

- As probas serán adaptadas en tempo ou forma para aqueles alumnos/as con dificultades 

de compresión e/ou expresión, así como a posibilidade de realizar probas orais. 

- Ter en conta o punto de partida de cada alumno/a e o seu ritmo de aprendizaxe referido 

aos contidos seleccionados.  

 

2.11  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

SEGÚN RESULTADOS 

 

A avaliación inicial incluirá cuestións de coñecemento e estándares de aprendizaxe que o alumno 

debeu adquirir nos cursos anteriores. Pode facerse de modo escrito, oral ou mixto. 

Tamén se prestará especial atención ao grado de madurez das intervencións persoais e 

actividades realizadas en grupo nas primeiras sesións do curso, para detectar deficiencias. 

 

Cos resultados obtidos, tomaranse as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, 

ou adaptaranse as unidades didácticas do curso. 

2.12  PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

DE CURSOS ANTERIORES 

  

Non hai alumnado que teña pendente a Tecnoloxía do curso anterior, por non existir en 1º ESO. 

2.13 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Traballaranse especialmente: 

 

- Aspectos da expresión oral e escrita, tanto nas intervencións na clase como na realización 
de memorias dos proxectos do taller. 

- O uso responsable das ferramentas TIC. 
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- A igualdade en todas as actividades entre alumnos e alumnas fuxindo de estereotipos 
sexistas (especialmente no taller) e de todo tipo de discriminacións. 

- Actitudes que impliquen o desenvolvemento sustentable, o coidado do medio ambiente e o 
aforro enerxético. 
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3 Programación de Tecnoloxía de  4º ESO 

3.1 CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A materia de Tecnoloxía contribúe ao desenvolvemento de todas as competencias clave nun maior 

ou menor grado.  Dependerá en grande medida do tipo de actividades seleccionado; e dicir, da 

metodoloxía empregada. 

Os aspectos máis relevantes cos que contribúen a acadar ditas competencias, son: 

 Competencia dixital (CCL) 
Desenvólvese co emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para procurar e 

almacenar información, para obter e presentar datos, para simular o funcionamento de circuítos 

e procesos tecnolóxicos, así como para programar e controlar sistemas automáticos. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia y tecnoloxía (CMCCT) 
A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, fundamentais 

nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, aplicando técnicas de 

medición e análise gráfica no contexto de resolución técnica de problemas e construíndo obxectos 

e verificando o seu funcionamento.Estas competencias tamén se favorecen utilizando ferramentas 

e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos e valorando as repercusións ambientais 

da actividade tecnolóxica. 

 Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Esta competencia adquírese pola posta en práctica da metodoloxía propia desta materia para 

abordar os problemas tecnolóxicos: formulación do problema, planificación do proxecto, 

execución, avaliación, propostas de mellora... Ese proceso permite desenvolver calidades 

persoais como a iniciativa,  a perseveranza, a autonomía, a autocrítica, a autoestima... a través 

do deseño, planificación e xestión do proxecto ao transformar as ideas propias en dispositivos, 

circuítos ou sistemas. 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 
O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos permítelle ao/á 

alumno/a alcanzar esta competencia. Para iso, as actividades deben permitir que o alumno/a 

tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que 

aplique o aprendido as situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Poden acadarse favorecendo que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras 

persoas ou grupos de forma democrática, respectando a diversidade e as normas. Tamén 

mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios 

socioeconómicos e culturais que produce. 

 Comunicación lingüística (CCL) 
Desenvólvese na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente o vocabulario 

tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
Esta competencia adquírese cando o alumnado desenvolve a imaxinación e a creatividade, e 

pon a tecnoloxía ao servizo da creación artística. Tamén na análise da influencia dos fitos 

tecnolóxicos en distintas culturas, no seu desenvolvemento e progreso. 
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Competencias xerais, indicadores de logro e as unidades didácticas nas que se traballan son as 

seguintes: 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO UNIDADES  

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

TODAS 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

TODAS 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

TODAS 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

TODAS 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia 

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

TODAS 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

TODAS 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

TODAS 
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3.2 CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AOS OBXECTIVOS DA ETAPA 

O ensino da Tecnoloxía nesta etapa terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

1. Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar os seus elementos e as funcións 
que realizan, explicar o seu funcionamento, utilizalos e controlalos de diversas formas, e 
recoñecer as condicións fundamentais que interveñen no seu deseño e construción. 
 

2. Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas 
tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, 
recompilar e seleccionar información procedente de distintas fontes, elaborar a 
documentación pertinente, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas 
que resolvan o problema e avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista. 

 

3. Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na 
procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con 
actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade. 
 

4. Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, 
elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas. 
 

5. Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e 
alcance utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía e o 
vocabulario axeitados. 
 

6. Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese 
e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a 
investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no 
ambiente, na saúde e na calidade de vida das persoas. 
 

7. Manexar con soltura aplicacións informáticas para buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empreñar de forma 
habitual as redes de comunicación na propia formación, na busca de emprego e para 
acceder a servizos electrónicos administrativos ou comerciais. 
 

8. Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á 
mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá. 

 

3.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Os contidos desta materia están repartidos en 5 grandes bloques: 

 

 Bloque 1.- Tecnoloxías da información e a comunicación 

 Bloque 2.- Instalacións en vivendas 
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 Bloque 3.- Electrónica 

 Bloque 4.- Control e robótica 

 Bloque 5.- Pneumática e hidráulica 

 Bloque 6.- Tecnoloxía e sociedade 
 

Os contidos impártense en unidades didácticas ao longo do curso: 

- O Bloque 1 desenvólvese na Unidade 6 . 
- O Bloque 2 desenvólvese na Unidade 1. 
- O Bloque 3 desenvólvese nas Unidades  2 e 3. 
- O Bloque 4 desenvólvese na Unidade 4. 
- O Bloque 5 desenvólvese na Unidade 5. 
- O Bloque 6 desenvólvese na Unidade 7. 

 

3.3.1 U.D. 1.- As instalacións das vivendas 

OBXECTIVOS 

1. Recoñecer nun plano e no contexto real os distintos elementos que forman as 
instalacións dunha vivenda, entendendo o seu funcionamento (electricidade, auga, 
saneamento, calefacción, gas, comunicación...) 

2. Utilizar a terminoloxía, a simboloxía e os recursos gráficos adecuados para comunicar 
ideas e solucións técnicas e elaborar documentos para presentalas correctamente. 

3. Interpretar facturas dos servizos da vivenda (auga, luz, gas...) 
4. Coñecer as características da arquitectura bioclimática e medidas de aforro enerxético 

nas vivendas. 
 

CONTIDOS 

 Transporte de enerxía eléctrica ata as vivendas. 
 A instalación eléctrica en vivendas: acometida, instalación de enlace e a interior.  
 A instalación interior. Compoñentes, circuítos, cadro de mando e protección. 
 Representación gráfica da instalación eléctrica dunha vivenda. Simboloxía normalizada. 
 A instalación de auga en vivendas. Rede de abastecemento. Compoñentes e 

funcionamento. Circuítos de auga. 
 A instalación de evacuación de augas residuais. Compoñentes e funcionamento. 
 A instalación de gas en vivendas. Compoñentes.  
 A instalación de climatización. Circuítos de calefacción e refrixeración.  
 As instalacións de comunicacións. 
 Aforro enerxético nas vivendas. Cualificación enerxética. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe os elementos que compoñen as instalacións (tipo 1). 
 Resolve o cálculo de circuítos eléctricos (tipo 1). 
 Interpreta e simboloxía de instalacións domésticas (tipo 1). 
 Deseña coa axuda de software específico instalacións sinxelas (tipo 3). 
 Realiza montaxes sinxelos de instalación eléctricas e analiza o seu funcionamento (tipo 3). 
 Propón medidas de aforro enerxético (tipo 3). 
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 Realiza documentos con descripcións técnicas e actividades, acompañadas de esquemas 
con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno/dosier persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 
 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Cálculo da potencia que se debe contratar na instalación eléctrica dunha vivenda. 
 Interpretación e realización de representacións gráficas con símbolos normalizados de 

distintos tipos de instalacións nunha vivenda (eléctrica, auga sanitaria, evacuación, 
comunicación, calefacción, gas, comunicacións...). 

 Localización dos principais compoñentes das instalacións da vivenda de cada alumno/a. 
 Lectura e interpretación das facturas da auga, da luz e do gas natural. 
 Montaxe de maquetas de instalacións tendo en conta as normas de seguridade. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidade desenvolverase durante o primeiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Realizar cálculos de potencia e consumo en circuítos eléctricos sinxelos. 
2. Describir as funcións dos principais elementos das instalacións de auga, gas, electricidade, 

climatización e comunicacións.  
3. Realizar deseños e montaxes sinxelos das instalacións básicas da vivenda, empregando a 

simboloxía axeitada. 
4. Respectar as principais normas de seguridade no uso de aparellos eléctricos e de gas.  
5. Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, as instalacións e os hábitos de consumo 

cara o aforro enerxético. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

      Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos 
tecnolóxicos 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 
seguridade 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 
aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 

 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 
repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a 
interpretación de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1,3 
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      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 
ou gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter 
e reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. 

3 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos 
técnicos 

2,5 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

2,4,5 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica. 

1,3,5 

 

3.3.2 U.D. 2.- Electrónica analóxica 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as características de funcionamento dos compoñentes electrónicos básicos. 
2. Saber interpretar esquemas electrónicos e realizar montaxes básicas  a partir deles. 
3. Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos. 
4. Coñecer as aplicacións básicas da electrónica analóxica.  
5. Utilizar a terminoloxía, a simboloxía e os recursos gráficos adecuados para comunicar 

ideas e solucións técnicas. 
6. Planificar proxectos tecnolóxicos sinxelos, en grupo e de xeito individual, de forma 

ordenada e metódica, anticipando os recursos necesarios e elaborando a documentación 
pertinente. 

 

CONTIDOS 

 Compoñentes electrónicos básicos: resistores, resistencias variables, condensadores, 
diodos, transistores. Simboloxía e funcionamento. 

 A amplificación electrónica e o transistor. 
 Representación e explicación do funcionamento de circuítos electrónicos.  
 Simulación de circuítos analóxicos por ordenador.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe o funcionamento dun circuíto electrónico con compoñentes elementais (tipo 1). 
 Explica as características e funcións dos compoñentes electrónicos básicos (tipo 1). 
 Calcula as resistencias  de protección en circuítos con LEDs (tipo 1). 
 Emprega simuladores para o deseño e análise de circuítos electrónicos básicos (tipo 3). 
 Realiza montaxes de circuítos electrónicos deseñados previamente (tipo 3). 
 Manexa aparatos de medidas eléctricas (tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas e actividades, acompañadas de esquemas 

con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Utilizar o código de cores dos resistores para identificar a resistencia. Comprobación do 

resultado co polímetro. 
 Realización de medicións co polímetro para comprender as características e 

funcionamento dos compoñentes electrónicos. 
 Montaxe de circuítos con compoñentes electrónicos empregando placas protoboard. 
 Simulación de circuítos analóxicos por ordenador.  

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidade desenvolverase durante o primeiro trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

1. Calcular valores teóricos de resistencia co código de cores e comprobación co polímetro. 
2. Calcular a amplificación que produce un transistor. 
3. Analizar e describir o funcionamento dun circuíto electrónico e dos seus compoñentes. 
4. Empregar simuladores de deseño e simulación de circuítos electrónicos. 
5. Facer montaxes de circuítos electrónicos en placas protoboard. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 1,2 
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 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

4 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

3 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia 

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

3,4,5 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 

 

3.3.3 U.D. 3.- Electrónica dixital 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer á relación entre o sistema binario,octal e hexadecimal co decimal. 
2. Coñecer as características de funcionamento dos compoñentes electrónicos dixitais 

básicos. 
3. Coñecer as nocións básicas da Álxebra de Boole e o emprego de portas lóxicas. 
4. Coñecer as aplicacións básicas da electrónica dixital.  
5. Deseñar e construír sistemas electrónicos dixitais como resposta a problemas concretos. 
6. Utilizar a terminoloxía, a simboloxía e os recursos gráficos adecuados para comunicar 

ideas e solucións técnicas. 
7. Interpretar esquemas de electrónica dixital e realizar montaxes a partir deles. 
8. Iniciarse no manexo de Arduino. 
9. Planificar proxectos tecnolóxicos sinxelos, en grupo e individualmente, de forma ordenada 

e metódica, anticipando os recursos necesarios e elaborando a documentación pertinente. 
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CONTIDOS 

 

 Sinais analóxicas e sinais dixitais. 
 Portas lóxicas e táboas de verdade. Funcións lóxicas. Simboloxía. Circuítos integrados. 
 Lóxica binaria e Álxebra de Boole. Simplificación de funcións lóxicas. Táboas de Karnaugh. 
 Aplicación da Álxebra de Boole á resolución de problemas tecnolóxicos básicos. 
 Montaxe de circuítos con circuítos integrados de portas lóxicas sobre placa protoboard. 
 Simulación de circuítos dixitais. 
 Manexo e programación da placa Arduino. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 Converte números decimais en binarios, e viceversa (tipo 1). 
 Explica as características e comportamento de portas lóxicas con táboas de verdade (tipo 

1). 
 Obtén funcións lóxicas a partir de táboas de verdade e as simplifica coa Álxebra de Boole 

ou táboas de Karnaugh (tipo 1). 
 Describe o funcionamento dun circuíto electrónico dixital (tipo 1). 
 Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos (tipo 1). 
 Emprega simuladores para o deseño e análise de circuítos básicos (tipo 3). 
 Realiza montaxes de circuítos electrónicos deseñados previamente (tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas e actividades, acompañadas de esquemas 

con simboloxía normalizada, usando como soporte un caderno persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Realización de táboas de verdade de circuítos lóxicos. 
 Simplificación de funcións lóxicas coa Álxebra de Boole e táboas de Karnaugh. 
 Implementación de circuítos dixitais. 
 Montaxe de circuítos lóxicos en placas protoboard con circuítos integrados. Comprobación 

de entradas e saídas co polímetro. 
 Simulación de circuítos lóxicos por ordenador. 
 Manexo da placa Arduino. Montaxe e programación. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A unidade desenvolverase durante o segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Describir o funcionamento das portas lóxicas apoiándose en táboas de verdade. 
2. Obter funcións lóxicas de circuítos con portas lóxicas. 
3. Simplificar funcións lóxicas mediante a Álxebra de Boole e táboas de Karnaugh. 
4. Representar circuítos usando simboloxía normalizada de portas lóxicas. 
5. Empregar simuladores ou a placa Arduino para simular circuítos electrónicos dixitais. 
6. Montar circuítos electrónicos dixitais en placas protoboard. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos 
tecnolóxicos 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 
seguridade 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 
aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 

 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 
repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a 
interpretación de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

2,3 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 
ou gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter 
e reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

4 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos 
técnicos 

1 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

4,5 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 
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3.3.4 U.D. 4.- Control e robótica 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer os principios, elementos a aplicacións básicas dos sistemas de control. 
2. Coñecer a arquitectura típica dos robots. 
3. Empregar o ordenador como parte integrante dos sistemas de control: programación e 

intercambio de sinais de mando e control. 
4. Deseñar e construír robots ou sistemas de control con elementos mecánicos, eléctricos, 

pneumáticos,... que reaccionen segundo as instrucións do programa de control e os sinais 
de entrada. 

5. Controlar procesos e robots por ordenador empregando correctamente a linguaxe de 
programación que corresponda. 

6. Facer montaxes sinxelas de sistemas de control que respondan a unha finalidade. 
 

CONTIDOS 

 

 Elementos dos sistemas de control. Dispositivos de entrada, de proceso e de saída. 
Realimentación. Diagramas de bloques. 

 Sistemas de control de lazo aberto e pechado. 
 O computador como elemento de control. 
 Linguaxes básicas de programación.  
 Programación con Arduino.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe os compoñentes dos sistemas automáticos (tipo 1). 
 Describe o funcionamento de sistemas automáticos de lazo aberto ou pechado (tipo 1). 
 Representa sistemas de control mediante diagramas de bloques (tipo 1). 
 Monta sistemas automáticos sinxelos (tipo 3). 
 Desenvolve un programa Arduino para controlar un robot de forma autónoma en función 

da información que recibe do entorno (tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas acompañadas de esquemas con simboloxía 

normalizada, usando como soporte un caderno persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Montaxe de circuítos automáticos sinxelos. 
 Programación e simulación con Arduino para controlar un robot ou un sistema que realice 

certa función. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A unidade desenvolverase durante o segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes. 
2. Montar automatismos sinxelos. 
3. Desenvolver un programa para controlar un sistema automático coa placa Arduino. 
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RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos 
tecnolóxicos 

 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 
seguridade 

 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 
aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 

 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 
repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a 
interpretación de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios  e fenómenos físicos 

1 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico 
ou gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter 
e reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

3 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos 
técnicos 

1 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

Todos 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 
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3.3.5 U.D. 5.- Pneumática e hidráulica 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer o funcionamento de circuítos pneumáticos e hidráulicos sinxelos. 
2. Describir os compoñentes característicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos: 

compresor/bomba, válvulas, actuadores. 
3. Utilizar a simboloxía normalizada para representar circuítos pneumáticos e hidráulicos. 
4. Interpretar circuítos pneumáticos e hidráulicos. 
5. Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos. 
6. Utilizar a terminoloxía, a simboloxía e os recursos gráficos adecuados para comunicar 

ideas e solucións técnicas que inclúan sistemas pneumáticos e hidráulicos. 
7. Planificar proxectos tecnolóxicos sinxelos, en grupo e individualmente, de aplicación de 

sistemas pneumáticos. 
8. Montar circuítos pneumáticos con elementos reais. 

 
CONTIDOS 

 Principios físicos dos fluídos. Caudal. Principio de Pascal. Forzas exercidas polos cilindros. 
 Compoñentes típicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos. Funcionamento. 
 Simboloxía normalizada. 
 Numeración normalizada de compoñentes e vías. Diagramas espazo-fase e espazo-tempo. 
 Montaxes de circuítos pneumáticos con pezas reais. 
 Simulación de circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe os compoñentes dos circuítos pneumáticos e hidráulicos (tipo 1). 
 Describe o funcionamento dun circuíto pneumático ou hidráulico (tipo 1). 
 Utiliza a simboloxía e a nomenclatura para representar esquemas de dispositivos 

pneumáticos e hidráulicos que resolvan un problema (tipo 3). 
 Realiza montaxes de circuítos con compoñentes reais (tipo 3). 
 Utiliza un programa de simulación para deseñar circuítos (tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións técnicas, acompañadas de esquemas con simboloxía 

normalizada, usando como soporte un caderno persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración do caderno de clase. 
 Descrición de funcionamento dun circuíto pneumático a partir do esquema, distinguindo a 

situación das válvulas en repouso da situación en accionamento. Uso da terminoloxía 
axeitada e a codificación numérica dos elementos. 

 Exercicios de cálculo da forza desenvolvida por un cilindro a partir dos seus datos técnicos 
e da presión de traballo. 

 Montaxe de circuítos reais pneumáticos. 
 Uso de programas informáticos de simulación de circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidade desenvolverase entre o segundo e terceiro trimestre.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer as principais aplicación da tecnoloxía pneumática e hidráulica. 
2. Coñecer a función dos principais compoñentes pneumáticos e hidráulicos. 
3. Describir, utilizando a terminoloxía axeitada, o funcionamento dun circuíto pneumático a 

partir do esquema. 
4. Calcular a forza desenvolvida por un cilindro. 
5. Experimentar con dispositivos pneumáticos reais e programas de simulación. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios e fenómenos físicos 

4 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

5 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

3 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

1,3,5 

      Competencia para aprender a aprender Todos 
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 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

3,5 

 

3.3.6 U.D. 6.- Tecnoloxías da información e a comunicación 

OBXECTIVOS 

1. Saber que é un sistema de comunicación e cales son os tipos principais. 
2. Distinguir entre sistemas de comunicación con fíos e sen fíos. 
3. Describir os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con 

fíos e sen eles. 
4. Comprender de xeito básico os protocolos e funcionamento de Internet. 
5. Coñecer a estrutura básica dos compoñentes físicos das redes informáticas locais.  

 

CONTIDOS 

 

 Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen fíos. 
 Tipoloxía de redes. 
 Procura e intercambio de información a través de Internet. Medidas de seguridade. 
 Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación. 
 Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de información. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Describe os elementos e sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con e sen 
fíos (tipo 1). 

 Describe as formas de comunicación entre dispositivos dixitais (tipo 1). 
 Localiza e intercambia información con seguridade a través de Internet (tipo 3). 
 Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco(tipo 3). 
 Realiza documentos con descripcións, acompañadas de esquemas con simboloxía 

normalizada, usando como soporte un caderno persoal (tipo 2). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Elaboración do caderno de aula. 
 Busca, almacenamento e organización de información en Internet. 
 Análise do equipamento e cableado da rede local da aula de informática. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidade desenvolverase no terceiro trimestre.  

O manexo de ferramentas informáticas afectará a actividades de todas as unidades didácticas do 

curso. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Analizar os elementos e os sistemas dun sistema de comunicación con e sen fíos. 
2. Acceder a servizos de Internet con criterios de seguridade e uso responsable. 
3. Utilizar equipos informáticos. 
4. Utilizar a informática para elaborar e comunicar proxectos técnicos. 

 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios e fenómenos físicos 

3 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

Todos 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

4 

       Competencias sociais e cívicas 

 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

2 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 
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      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 

 

3.3.7 U.D. 7.- Tecnoloxía e sociedade 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer os fitos principais do desenvolvemento histórico da Tecnoloxía. 
2. Valorar a implicación de desenvolvemento tecnolóxico nos cambios sociais e laborais. 
3. Valorar as posibilidades do “desenvolvemento sostible” para garantir o nivel de vida no 

futuro compatible cunha actividade tecnolóxica respectuosa co medio ambiente e cunha 
utilización racional dos recursos da natureza. 

4. Coñecer a importancia dos avances tecnolóxicos no aproveitamento das materias primas, 
no desenvolvemento de novos materiais e tecnoloxías de fabricación, e nos cambios dos 
procesos produtivos.  

5. Relacionar a evolución dos obxectos e avances tecnolóxicos co desenvolvemento dos 
coñecementos científicos e tecnolóxicos, as estruturas socioeconómicas e a 
dispoñibilidade de distintas fontes de enerxía. 

6. Valorar criticamente o uso das tecnoloxías e a súa influencia sobre o medio e a sociedade. 
7. Analizar as necesidades individuais e sociais máis próximas e as solucións tecnolóxicas.  
8. Participar en debates e coloquios relacionados coas repercusións de determinados 

problemas técnicos na xestión de residuos e o desenvolvemento sostible. 
 

CONTIDOS 

 

 Desenvolvemento histórico da tecnoloxía. 
 Evolución dos obxectos tecnolóxicos.  
 Normalización dos produtos tecnolóxicos, 
 Aproveitamento de materias primas e recursos naturais. 
 Adquisición de hábitos de consumo e desenvolvemento sustentable. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

Son os seguintes, especificando os tipos de procedemento de avaliación: 

 

 Identifica os cambios tecnolóxicos ao longo da historia da humanidade (tipo 1). 
 Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno (tipo 3).  
 Valora a importancia do aforro de materias primas e a xestión axeitada dos residuos (tipo 

3). 
 Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico á partir da análise de 

obxectos, tendo en conta o contexto no que se desenvolven (tipo 3).  
 Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económica e sociais de cada período histórico 

(tipo 3). 
 

ACTIVIDADES 

 

 Análise de obxectos técnicos comúns apreciando a súa evolución tecnolóxica. 
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 Participación en debates sobre a importancia de certas materias primas imprescindibles 
nas tecnoloxías actuais de comunicación. Impacto social nos países produtores. 

 Participación en debates sobre a importancia da xestión de residuos, valorando as técnicas 
de reutilización e reciclado. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Esta unidade desenvolverase no terceiro trimestre e ao longo de todo o curso, coma un 

complemento das outras unidades.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia. 
2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a técnica de análise de obxectos. 
3. Valorar a repercusión de tecnoloxía na sociedade actual, no uso das materias primas, das 

fontes de enerxía e no impacto medioambiental. 
 

RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

COMPETENCIAS / INDICADORES DE LOGRO 
Criterios de 

avaliación 

Competencias básicas en ciencia y tecnoloxía 

 Coñecer e comprender obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos 
 Desenvolver destrezas e habilidades para manipular obxectos con precisión e 

seguridade 
 Coñecer e utilizar o proceso de resolución técnica de problemas e a súa 

aplicación para identificar e dar resposta a distintas necesidades 
 Favorecer a creación dun contorno saudable mediante a análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento do consumo 
responsable 

Todos 

Competencia matemática 

 Empregar as ferramentas matemáticas axeitadas para cuantificar e analizar 
fenómenos, moi especialmente a medición, o uso de escalas, a interpretación 
de gráficos, os cálculos básicos de magnitudes físicas... 

 Resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, 
referidas a principios e fenómenos físicos 

2 

      Competencia dixital 

 Manexar a información nos distintos formatos: verbal, numérico, simbólico ou 
gráfico 

 Utilizar as tecnoloxías da información con seguridade e confianza para obter e 
reportar datos e para simular situacións e procesos tecnolóxicos 

 Localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da 
tecnoloxía 

3 

      Competencia lingüística 

 Adquirir o vocabulario específico para comprender e interpretar mensaxes 
relativas á tecnoloxía e aos procesos tecnolóxicos 

 Utilizar a terminoloxía axeitada para redactar informes e documentos técnicos 

1,3 

       Competencias sociais e cívicas Todos 
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 Preparar futuros/as cidadáns/as para a súa participación activa na toma 
fundamentada de decisións. Desenvolver habilidades para as relacións 
humanas que favorezan a discusión de ideas, a xestión de conflitos e a toma 
de decisións baixo unha actitude de respecto e tolerancia  

 Utilizar a evolución histórica do desenvolvemento tecnolóxico para entender 
os cambios económicos que propiciaron a evolución social 

      Competencia para aprender a aprender 

 Desenvolver estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a 
obtención, a análise e a selección de información útil para abordar un 
proxecto 

Todos 

      Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 Fomentar o achegamento autónomo e creativo aos problemas tecnolóxicos, 
valorando as distintas alternativas e previndo as consecuencias 

 Desenvolver calidades persoais como a iniciativa, o espírito de superación, a 
perseveranza ante as dificultades, a autonomía e a autocrítica 

Todos 

 

3.4 METODOLOXÍA  DIDÁCTICA 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos 

nos que se traballe en equipo para resolver problemas tecnolóxicos que permitan explorar e 

formalizar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto 

de vista tecnolóxico e social. 

 

Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar 

cálculos e estimacións, e a planificar a realización de actividades de deseño, de montaxe e de 

verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes 

a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da 

información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a busca de información, 

para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos 

técnicos e económicos, e para a presentación ou a publicación de resultados. 

 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a 

problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, 

se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

 

Concretando as actuacións en cada espazo onde o alumnado vai desenvolver a actividade de 

ensino – aprendizaxe, temos: 

 

1. Actividades na aula 
 

O profesor/a explicará os contidos da unidade didáctica e proporá actividades de distinto nivel de 

complexidade, tomadas do libro de texto ou non,  para asimilar mellor ditos contidos. 

No caderno persoal do alumno/a deben quedar reflectidas todas as actividades escritas realizadas 

na aula, así como arquivadas todas as fichas e material complementario entregado polo 

profesor/a. 

 

Tratarase de que as clases sexan moi participativas por parte do alumnado, mediante preguntas 

por parte do profesor/a, traballos en pequenos grupos, debatendo as respostas, etc. 
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Alternarase o traballo en grupo co traballo individual, permitindo que as actividades sexan 

tratadas con distintos niveis de profundidade, segundo as capacidades e a maduración de cada 

alumno/a. 

 

2. Actividades no taller 
 

Os alumnos/as elaborarán proxectos ao longo do curso nos que teñan que aplicar contidos de 

diferentes unidades didácticas, aplicando o método de proxectos a partir dun problema a resolver 

proposto polo profesor/a. 

 

As actividades de taller sempre se realizarán en grupo. Os alumnos terán que propoñer distintas 

solucións, argumentalas e decidirse por unha delas. Tamén terán que facer un reparto de tarefas. 

  

O profesorado evitará participar directamente nos traballos para que sexan o alumnos os que 

tomen a iniciativa e vaian resolvendo as dificultades que se presenten. Non obstante supervisará 

os traballos, resolverá dúbidas sobre procedementos de construción e manexo de ferramentas e 

velará porque se cumpran as normas de seguridade. 

 

No taller tamén se poden manipular aparellos diversos onde o alumnado, seguindo o método de 

análise, comprenda o funcionamento de obxecto, a función de cada compoñente e os principios 

científicos nos que se basea o seu funcionamento. 

 

3. Actividades na aula de informática 
 

Nese espazo, os alumnos/as realizarán exercicios de manexo de aplicacións e simuladores nos que 

se traballen contidos das unidades didácticas, con distinto nivel de complexidade. 

Traballarase con aplicacións instaladas nos propios equipos e a través da aula virtual do centro. 

3.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Son materiais obrigatorios para todo o alumnado os seguintes: 

1. Libro de texto ( TECNOLOGÍA 4º ESO.Editorial Casals) 
2. O caderno de aula (arquivador de plástico con follas A4 cuadriculadas e intercambiables) 
3. Material básico de escritura e debuxo técnico. 

 

Ademais do libro de texto, os alumnos/as tamén dispoñen de: 

- Material creado polo profesor/a en forma de fichas de traballo ou apuntes 
complementarios do libro de texto, en forma de fotocopias. 

- Exemplares de libros de texto doutras editoriais, de edicións actuais ou máis antigas. 
- Bibliografía sobre diversos contidos tecnolóxicos. 
- Exemplares de revistas con contidos técnicos. 
- Acceso aos ordenadores das aulas de informática con software ofimático, CAD, 

simuladores, IDE… 

3.6 PROCEDEMENTOS E  INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
Dentro de cada unidade didáctica, cada estándar de aprendizaxe e actividades están clasificados 
en tres tipos segundo o procedemento de avaliación:  
 

 Tipo 1: son os que se avalían de modo individual mediante probas escritas e/ou 
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orais (exames, controis, tests, etc.), para coñecer a asimilación dos contidos 
conceptuais. 
Tamén están nesta clasificación as probas individuais realizadas en ordenadores. 
 

 Tipo 2: avalíanse de modo individual mediante revisión por parte do profesor/a. 
Son deste tipo: 

- Caderno individual de cada alumno/a, donde virán recollidas as actividades 
realizadas na aula: organización dos temas, apuntes tomados nas clases, 
esquemas, exercicios correxidos. 

- Traballos individuais, como maduración de conceptos e a súa relación cos 
aspectos técnicos concretos. Valorarase a presentación, o uso de 
vocabulario técnico correcto, as descricións e as representación gráficas 
normalizadas, así como a entrega nas datas previstas. 
 

 Tipo 3: avalíanse como traballos de grupo formado por varios alumnos/as, ou de 
modo individual. 
Son deste tipo: 

- Traballos de taller realizando proxectos. Valorarase a calidade do traballo 
realizado, a actitude cara a responsabilidade nas tarefas, relación entre os 
compañeiros/as e respecto polas normas de seguridade e hixiene. 

- Análise de obxectos e materiais. 
- Manipulación de aparatos de medida. 
- Uso das TIC para producir os documentos escritos correspondentes, así como 

a busca da información necesaria para a realización dun proxecto. 
- Actividades de manexo de software de simulación. 

 
Ademais da avaliación dos estándares de aprendizaxe, tamén se realiza, individualmente para 

cada alumno/a, unha avaliación da actitudenas actividades lectivas. 

 

Son aspectos fundamentais desta avaliación: 

- a actitude e participación responsable nas clases teóricas e talleres. 
- a puntualidade na entrega dos traballos encomendados. 
- a contribución ao mantemento dun bo ambiente de traballo na clase. 
- o respeto á participación e opinións dos compañeiros/as. 
- o interese polos aspectos sociolóxicos e medioambientais da Tecnoloxía. 

 
En cada unidade didáctica especifícanse, nos estándares de aprendizaxe, os tipos (1, 2, 3) que 
identifican os procedementos de avaliación correspondentes. 
 

3.7 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Cada procedemento de avaliación participa na cualificación de cada avaliación do modo seguinte: 

 

1. Probas (tipo 1), cun peso na cualificación do 60%. 
 
Trátase de probas (exames, tests, controis…) para valorar a asimilación de contidos 

conceptuais e a resolución de problemas numéricos. 

O número e tipo de probas en cada avaliación dependerá dos contidos impartidos e da 

dificultade.  

 

Non se poderá superar unha avaliación cunha nota inferior a 3.5 nunha proba. 
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Os intentos de engano, fraude, copia (parcial ou total) ou uso de dispositivos electrónicos 

non permitidos en calquera proba implicarán automaticamente a anulación desta. 

 

2. Caderno e/ou traballos individuais (tipo 2) e actividades de taller/TIC (tipo 3), cun peso 
conxunto do 30%. 
 
O peso parcial de cada actividade deste apartado pode ser equitativo ou variable segundo 

o grao de dificultade e o tempo adicado. Especificarase en cada avaliación. 

 

Cando, por calquera circunstancia, algunha destas actividades desenvolvérase de modo 

parcial ou non se realizara, reduciríase a peso porcentual e incrementaríase no mesmo 

valor no tipo 1. 

 

Son aspectos especialmente importantes: 

 Caderno: orden, presenza de todas as actividades e apuntes das clases, debuxos e 
esquemas realizados con limpeza e con simboloxía normalizada, uso correcto da 
terminoloxía técnica, entrega puntual á petición do profesor/a. 

 Actividades de taller en grupo: respeto a igualdade de sexos, realización persoal 
das actividades acordadas dentro do grupo, respeto ás ideas alleas, uso e 
aproveitamento dos materiais, manexo cuidadoso das ferramentas cumprindo as 
normas de seguridade, resultado final do proxecto desenvolvido, etc. 

 Actividades de pequeño grupo na aula TIC: realización e entrega das tarefas 
encomendadas nas datas indicadas polo profesor/a, manexo e coidado dos equipos 
informáticos, etc.  
 

Valoraranse con 0 puntos os traballos ou tarefas entregadas fóra do prazo establecido, as 

que amosen indicios de ter sido copiadas de internet ou doutros compañeiros/as e 

calquera outra circunstancia obxectiva pola que o profesorado considere que non procede 

avaliar ese traballo. 

3. Actitude persoal, cun peso do 10%. 
 
Valórase a participación activa nas clases, o interese, o comportamento correcto, a 

realización das correccións indicadas polo profesor/a nas diversas actividades, a actitude 

cos compañeiros/as, o traballo diario e a entrega puntual de tarefas individuais.  

3.7.1 Recuperacións. Avaliación ordinaria. 

Os alumnos/as que non superen unha avaliación (nota inferior a 5) farán unha única proba de 

recuperación na que deberán examinarse outra vez das probas non aprobadas. 

 

As cualificacións de actitude e actividades de taller/TIC non se modificarán.  

 

As probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación faranse sempre despois da entrega dos boletíns. 

 

A cualificación da avaliación ordinaria calcularase coa media das avaliacións parciais do curso, 

sempre e cando o alumno/a non teña máis dunha avaliación parcial suspensa. 
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Para os alumnos/as que non superen a materia coa nota media do curso elaborarase un informe 

de avaliación individualizado no que figurarán os contidos mínimos non acadados e servirá para o 

deseño das actividades de recuperación. 

Período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación final  

Para o alumnado coa materia non superada realizaranse actividades de apoio, reforzo e 

recuperación teórico/prácticas deseñadas segundo o informe de avaliación individualizado. Para a 

realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou materiais elaborados polo 

profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo profesor/a.  

O profesor/a poderá solicitar a entrega do caderno de clase repetido ou corrixido. 

Realizarase unha proba de recuperación da 3ª avaliación para o alumnado que non a teña 

superada. 

Realizarase unha proba de recuperación final de contidos conceptuais e problemas numéricos de 

todos os contidos do curso ou, no caso de ter unha avaliación suspensa, dos contidos da avaliación 

suspensa.  

A cualificación final de curso calcularase coa media ponderada tendo en conta os seguintes pesos: 

o Actividades de reforzo e recuperación: 40 %  

o Proba final: 60 % 

Para o alumnado coa materia superada realizaranse actividades de reforzo e ampliación 

teórico/prácticas. Para a realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou 

materiais elaborados polo profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo 

profesor/a. 

A realización destas tarefas poderá incrementar a cualificación final do alumno/a como máximo 1 

punto. 

3.8 MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os criterios de avaliación mínimos esixibles para obter unha avaliación positiva son os seguintes: 

 

- Participa en grupo no deseño dun prototipo no taller aplicando o método de proxectos. 
Constrúe e avalía o prototipo.  

- Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 
- Emprega no taller as técnicas de manipulación de materiais e ferramentas aplicando as 

normas de uso, seguridade e hixiene. 
- Coñece e describe (cunha terminoloxía correcta) as características das instalacións 

domésticas comúns: electricidade, auga, gas. 
- Coñece e describe o funcionamento dos principais compoñentes dos circuítos electrónicos 

analóxicos e dixitais. 
- Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes elementais. 
- Calcula magnitudes eléctricas (voltaxe, intensidade, resistencia, potencia, enerxía 

consumida) en circuítos serie, paralelo e mixtos sinxelos. 
- Utiliza instrumentos de medida de magnitudes eléctricas. 
- Deseña e monta circuítos con compoñentes eléctricos e electrónicos. 
- Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos. 
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- Manipula simuladores de circuítos electrónicos. 
- Coñece e describe o funcionamento dos principais compoñentes dos circuítos pneumáticos 

e hidráulicos. 
- Manipula simuladores de circuítos pneumáticos. 
- Manexa espazos web para a procura de información. 
- Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver un problema utilizando unha 

linguaxe de programación. 
- Elabora documentación técnica con software específico empregando equipos informáticos. 
- Mantén unha actitude e comportamento correcto en todos os espazos (aula, taller, aula 

TIC). 

3.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Aparte das diverxencias normais entre o alumnado de 4º ESO á hora de asimilar os contidos e 
procedementos da materia e ritmos de traballo diversos, teranse especialmente en conta os casos 
de repetidores de curso, promoción obrigada, TEA e TDAH. 
 
Entre o alumnado de Tecnoloxía de 4 º ESO do presente curso danse varios casos que requiren un 

seguimento especial: repetidores de curso, alumnado con moitas pendentes pero de promoción 

obrigada, alumnado con TEA, TDAH,alumnado procedente de PMAR, etc.  

A atención deste alumnado vese moi dificultada polo gran número de alumnos que hai nos grupos, 

polo que resultaría de moita axuda a presenza de profesorado de apoio (profesor/a  PT...). 

Con respecto ao alumnado con TDAH seguiranse no posible as recomendacións do protocolo da 

Xunta de Galicia, referido especialmente a: 

- Alternancia de actividades teóricas e prácticas. 
- Presentar actividades sen un límite rigoroso de tempo de execución. 
- Supervisión frecuente da realización do traballo dentro da aula. 
- Procurar que o alumnado con problemas estea acompañado de compañeiros/as que o 

poidan axudar a organizarse e na realización de tarefas. 
- Exames escritos adaptados en tempo e forma. 
- Favorecer e supervisar o uso da axenda particular do alumno. 
- Fomentar o traballo en grupo. 

 
Propóñense as seguintes medidas: 

Respecto aos contidos 

- Limitar os contidos a aqueles imprescindibles que contribúen ao desenvolvemento de 

capacidades xerais: comprensión, expresión verbal e gráfica, resolución de problemas, 

busca e selección da información, aplicación de técnicas e utilización adecuada de 

ferramentas tomando as medidas oportunas de seguridade, traballo en grupo e 

comunicación cos demais. 

- A selección de contidos terá en conta o posible grao de dificultade para poder atender a 

prioridades, distribuíndo o tempo e fixando uns mínimos para todo o grupo. 

- Por outra banda deben contemplarse actividades complementarias para o alumnos/as máis 

avanzados. 

Respecto ás estratexias didácticas 

- As actividades de aprendizaxe serán variadas para que permitan diversos accesos ós 
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contidos e con distintos graos de dificultade (por exemplo o uso do papel pautado ou en 

branco para os debuxos a man alzada). 

- Empregar materiais didácticos diversos. 

- Contemplar distintas formas de agrupamento do alumnado adaptándose aos espazos da 

aula-taller, de xeito que permitan o traballo individual máis ou menos dirixido, de 

pequeno ou gran grupo con certos niveis de liberdade e autonomía. 

Respecto á avaliación 
 

- Utilizar procedementos de avaliación inicial sinxelos e áxiles antes de realizar calquera 

proposta de traballo, ben sexa individual ou en grupo.  

- Ter en conta non so os contidos conceptuais acadados polo alumno/a, senón tamén os 

procedementos e actitudes, as diferentes habilidades que se traballaron na aula-taller e os 

distintos grados de dificultade das tarefas propostas. 

- As probas serán adaptadas en tempo ou forma para aqueles alumnos/as con dificultades 

de compresión e/ou expresión, así como a posibilidade de realizar probas orais. 

- Ter en conta o punto de partida de cada alumno/a e o seu ritmo de aprendizaxe referido 

aos contidos seleccionados.  

3.10  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

SEGÚN RESULTADOS 

 

A avaliación inicial incluirá cuestións de coñecemento e estándares de aprendizaxe que o 

alumnado debeu adquirir en 3º ESO. Pode facerse de modo escrito, oral ou mixto. 

 

Tamén se prestará espacial atención ao grado de madurez das intervencións persoais e 

actividades realizadas en grupo nas primeiras sesións do curso, para detectar deficiencias. 

 

Cos resultados obtidos, tomaranse as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, 

ou adaptaranse as unidades didácticas do curso. 

 

3.11  PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

DE CURSOS ANTERIORES 

  

Hai catro alumnos coa a materia de Tecnoloxía de 3º ESO pendente. Unha alumna, ademais, ten a 

materia de Tecnoloxía de 2º ESO pendente. 

 

A atención a este alumnado especifícase no capítulo 6 desta programación. 

3.12 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Traballaranse especialmente: 

 

- Aspectos da expresión oral e escrita, tanto nas intervencións na clase como na realización 
de memorias dos proxectos do taller. 

- O uso responsable das ferramentas TIC. 
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- A igualdade en todas as actividades entre alumnos e alumnas fuxindo de estereotipos 
sexistas (especialmente no taller) e de todo tipo de discriminacións. 

- Favoreceranse as actitudes que impliquen o desenvolvemento sustentable, o coidado do 
medio ambiente e o aforro enerxético.  



I.E.S. MONELOS  PROGRAMACIÓNS DPTO. TECNOLOXÍA 22-23 

59 
 

4 Programación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación de  4º 

ESO 

4.1 INTRODUCIÓN 

Na actualidade vivimos unha revolución permanente facilmente observable: manexamos 

información e aparellos tecnolóxicos que hai poucos anos non eramos capaces de imaxinar. A 

forma na que vivimos e traballamos cambiou profundamente e xurdiron un conxunto de novas 

capacidades e habilidades necesarias para desenvolverse e integrarse na vida adulta, nunha 

sociedade hiperconectada e nun constante e crecente cambio. 

A materia Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) prepara ao alumnado para 

desenvolverse nun marco adaptativo; máis aló dunha simple alfabetización dixital centrada no 

manexo de ferramentas que quedarán obsoletas nun curto prazo de tempo, é necesario dotar dos 

coñecementos, destrezas e aptitudes para facilitar a aprendizaxe permanente ao longo da vida, 

de forma que o alumnado poida adaptarse con versatilidade ás demandas que xurdan no campo 

das TIC.   

É imprescindible educar no uso de ferramentas que faciliten a interacción dos mozos coa súa 

contorna, así como nos límites éticos e legais que implica o seu uso. Doutra banda, o alumnado ha 

de ser capaz de integrar e vincular estas aprendizaxes con outros do resto de materias, dando 

coherencia e potenciando o dominio dos mesmos. 

En 4.º da ESO débese prover ao alumno coas habilidades necesarias para adaptarse aos cambios 

propios das TIC, a fin de que o alumno adquira a soltura necesaria cos medios informáticos 

actuais para incorporarse con plenas competencias á vida activa ou para continuar estudos.  

4.2 CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave pódese explicar 

así: 

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

Comunicación lingüística (CCL) 
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. 

 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia.  

 Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

 Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor… 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, 
ou en diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para 
buscar información e ler textos en calquera 
situación.  

 Producir textos escritos de diversa complexidade 
para o seu uso en situacións cotiás ou en 
materias diversas. 
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Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía (CMCCT) 
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 

datos, asumindo hábitos seguros no contexto 

das redes de comunicación e analizando o 

funcionamento de programas, aplicacións e 

sistemas operativos. 

 Recoñecer a importancia da tecnoloxía na nosa 
vida cotiá. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

 Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso redor e 
responder preguntas. 

 Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, etc. 

 Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

 Comprometerse co  uso responsable dos recursos 
naturais para promover un desenvolvemento 
sostible. 

Competencia dixital (CD) 
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. 

 Utilizar as tecnoloxías da información para 
localizar, procesar, elaborar, almacenar e 
presentar información. 

 Empregar distintas fontes para a procura de 
información segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar e publicar información propia derivada 
de información obtida a través de distintos 
canles de comunicación. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción 
de coñecemento.  

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para 
mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA) 
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. 

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

 Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

 Planificar os recursos necesarios e os pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas… 

 Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, emocional … 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 
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. 

 Actuar con responsabilidade social e sentido 
ético no traballo. 

 Desenvolver a capacidade de diálogo en 
situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

 Priorizar a consecución de obxectivos grupais 
sobre os intereses persoais. 

 Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e 
ideas. 

 Concibir unha escala de valores propia e actuar 
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conforme a ela. 
 Evidenciar preocupación polos máis 

desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) 
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. 

 Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais 
para a consecución de obxectivos. 

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias.  

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas.  

 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza 
nas posibilidades de acadar obxectivos. 

 Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 

 Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa. 

 Atopar posibilidades na contorna que outros non 
aprecian. 

 Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou 
proxectos. 

Conciencia e expresións culturais 
(CCEC) 
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. 

 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo 
ser humano na contorna natural e as 
repercusións para a vida futura. 

 Mostrar respecto cara o patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-técnica…), e 
cara as persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 
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4.3 UNIDADES DIDÁCTICAS 

4.3.1 U.D. 1: Computadores e redes 

UD. 1: Computadores e redes 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f  B2.1. Funcións de configuración dos 
equipamentos informáticos. 

 B2.1. Utilizar e configurar equipamentos 
informáticos, identificando os elementos que os 
configuran e a súa función no conxunto.  

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da información. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 a 

 f 

 B2.3. Utilización de software de comunicación 
entre equipamentos e sistemas. 

 B2.3. Utilizar software de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

 TICB2.3.1. Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.4. Arquitectura dun computador: compoñentes 
básicos e características. 

 B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 
identificando os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características. 

 TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos 
compoñentes físicos dun computador, as súas 
características técnicas e as conexións entre eles. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.5. Elementos e sistemas para a comunicación 
con fíos e sen eles. 

 B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

 TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

Actividades 

 Documento de texto: elaborar un documento no que se recollan as características do equipo informático que o alumno/a está empregando. 

 Tarefa: organizar  as unidades de almacenamento físico e virtual asignando nomes  e creando cartafoles.  

 Imaxe interactiva: elaborar unha imaxe interactiva identificando os compoñentes básicos dun sistema informático. 

 Documento de texto: elaborar un documento en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo engadindo imaxes nas que se describan e identifiquen os elementos máis significativos 
dunha placa base, os portos externos dun computador e os periféricos. 

 Presentación: elaborar unha presentación en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo sobre redes de ordenadores describindo os tipos de redes e os dispositivos de rede engadindo 
imaxes etiquetadas para reulitización e indicando e respectando a licenza das imaxes. 

 Imaxe interactiva: elaborar unha imaxe interactiva en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo describindo una rede doméstica identificando os dispositivos conectados e indicando a 
función dos dispositivos de rede. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  



I.E.S. MONELOS  PROGRAMACIÓNS DPTO. TECNOLOXÍA 22-23 

63 
 

UD. 1: Computadores e redes 

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

 Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

TI – OD – PP  1ª avaliación 

 TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación entre dispositivos. 

 Administra o equipamento con responsabilidade. TI – OD – PP 

 TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características técnicas e as conexións entre 
eles. 

 Coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as características técnicas máis 
significativas e as conexións entre eles. 

TI – TG – OD – PE - PO 

 TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

 Coñece as formas de conexión na comunicación 
entre dispositivos dixitais. 

TI – TG – OD – PE 

4.3.2 U.D. 2: Sistemas operativos 

U.D. 2: Sistemas operativos 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f  B2.1. Funcións de configuración dos 
equipamentos informáticos. 

 B2.1. Utilizar e configurar equipamentos 
informáticos, identificando os elementos que os 
configuran e a súa función no conxunto.  

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da información. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 TICB2.1.2. Configura elementos básicos do 
sistema operativo e de accesibilidade do 
equipamento informático. 

 CD 

 CMCCT. 

 f  B2.2. Instalación e eliminación de software de 
propósito xeral. 

 B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de 
software de propósito xeral. 

 TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos 
sistemas operativos e ás aplicacións e os 
programas vinculados a estes. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 a 

 f 

 B2.3. Utilización de software de comunicación 
entre equipamentos e sistemas. 

 B2.3. Utilizar software de comunicación entre 
equipamentos e sistemas. 

 TICB2.3.1. Administra o equipamento con 
responsabilidade e coñece aplicacións de 
comunicación entre dispositivos. 

 CD 

 CMCCT. 

Actividades 

 Documento de texto: elaborar un documento no que se recollan as características do equipo informático que o alumno/a está empregando. 

 Tarefa: organizar  as unidades de almacenamento físico e virtual asignando nomes  e creando cartafoles.  
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U.D. 2: Sistemas operativos 

 Presentación: elaborar unha presentación en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo sobre sistemas operativos indicando as funcións, familias, tipos e licenzas engadindo imaxes 
etiquetadas para reulitización e indicando e respectando a licenza das imaxes. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

 Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

TI – OD – PP  1ª avaliación 

 TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de 
accesibilidade do equipamento informático. 

 Configura elementos básicos do sistema operativo 
e de accesibilidade do equipamento informático. 

TI – OD – PP 

 TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e 
ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 

 Resolve problemas sinxelos vinculados aos 
sistemas operativos. 

TI –TG - OD – PE 

 TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación entre dispositivos. 

 Administra o equipamento con responsabilidade. TI – TG – OD – PE – PP - PO 

4.3.3 U.D. 3: Procesadores de texto 

U.D. 3: Procesadores de texto 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 a 

 o 

 B3.1. Procesos de produción de documentos con 
aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

 B3.2. Formatos abertos e estándares de formato 
na produción de documentación. 

 

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 
para a produción de documentos. 

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de 
texto con aplicacións informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, 
así como outras posibilidades de deseño, e 
interactúa con outras características do programa. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

Actividades 

 Documento de texto: elaborar un documento no que se recollan as características do equipo informático que o alumno/a está empregando. 

 Documentodetexto: elaborar un documento en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo engadindo imaxes nas que se describan e identifiquen os elementos máis significativos dunha 
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U.D. 3: Procesadores de texto 

placa base, os portos externos dun computador e os periféricos. 

 Documentos de texto: elaborar documentos de texto variados (carta,  CV, artigo…) individuais e en grupo  empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo engadindo táboas, imaxes, fórmulas e 
gráficos empregando recursos etiquetados para reulitización e indicando e respectando as correspondentes licenzas. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, 
gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con 
outras características do programa. 

 Elabora e maqueta documentos de texto con 
aplicacións informáticas que facilitan a inclusión 
de táboas, imaxes, fórmulas e gráficos. 

 TI – TG – OD –PP  2ª avaliación 

4.3.4 U.D. 4: Ofimática 

U.D. 4: Ofimática 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 a 

 o 

 B3.1. Procesos de produción de documentos con 
aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

 B3.2. Formatos abertos e estándares de formato 
na produción de documentación. 

 B3.3. Operacións básicas en follas de cálculo. 
Creación de gráficos. Elaboración de informes 
sinxelos. 

 B3.4. Organización da información en bases de 
datos. Realización de consultas básicas e 
xeración de documentos. 

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 
para a produción de documentos. 

 TICB3.1.2. Produce informes que requiren o 
emprego de follas de cálculo, que inclúan 
resultados textuais, numéricos e gráficos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSIEE 

 TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e 
utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, 
organizar a información e xerar documentos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 c 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 B3.5. Tipos de presentacións e estrutura do 
contido. Deseño da estrutura e de elementos 
gráficos adecuados para o público obxectivo. 
Importación de elementos multimedia, de imaxes 
e de gráficos. 

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en 
diversas producións. 

 TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e 
texto na elaboración de presentacións, adecuando 
o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai dirixido. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 CSC 
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U.D. 4: Ofimática 

 o 

Actividades 

 Documentos de texto: elaborar documentos de texto variados (carta,  CV, artigo…) individuais e en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo engadindo táboas, imaxes, fórmulas e 
gráficos empregando recursos etiquetados para reulitización e indicando e respectando as correspondentes licenzas. 

 Follas de cálculo: elaborar follas de calculo individuais e en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo engadindo fórmulas e distintos tipos de funcións; dando formato a celas, táboas e 
follas; engadindo distintos tipos de gráficos.  

 Folla de cálculo como base de datos: elaborar una folla de cálculo para empregar como base de datos e realizar consultas usando filtros. 

 Liña de tempo: elaborar una presentación en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo describindo a evolución de internet empregando fontes de información fiables e recursos 
etiquetados para reulitización e indicando e respectando as correspondentes licenzas. 

 Presentación: elaborar unha presentación con imaxes e texto engadindo son, transicións e animacións. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos. 

 Produce informes que requiren o emprego de 
follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

 TI – TG – OD – PP - PE  1ª e 2ª avaliación 

 TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar 
documentos. 

 Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos. 

 TI – TG – OD –PP 

 TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á 
mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

 Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboración de presentacións. 

 TI – TG – OD –PP 

4.3.5 U.D. 5: Imaxe dixital 

U.D. 5: Imaxe dixital 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 f 

 g 

 h 

 B3.1. Procesos de produción de documentos con 
aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. 
Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos. 

 B3.2. Formatos abertos e estándares de formato 

 B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio 
para a produción de documentos. 

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de 
texto con aplicacións informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, 
así como outras posibilidades de deseño, e 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 
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U.D. 5: Imaxe dixital 

 i 

 m 

 ñ 

 a 

 o 

na produción de documentación. interactúa con outras características do programa.  CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 c 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B3.7. Tratamento básico da imaxe dixital. 
Exposición, saturación, luminosidade e contraste. 
Resolución e formatos. 

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en 
diversas producións. 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de 
imaxe, audio e vídeo, edita a información 
mediante software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

Actividades 

 Imaxe vectorial: crear una portada para un documento coa aplicación Inkscape facendo uso de capas, obxectos e traxectos e modificando as súas propiedades. Exportar a diversos formatos. 

 Imaxe vectorial: crear un mapa conceptual en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo. 

 Imaxe en mapa de bits: manipular e retocar imaxes coa aplicación Gimp facendo uso de capas, distintas ferramentas de selección e aplicando filtros e o modificando parámetros. 

 Imaxe en mapa de bits: crear un cartel coa aplicación Gimp respectando os dereitos dos recursos empregados e indicando as licenzas. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, 
gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con 
outras características do programa. 

 Elabora documentos ¡con aplicacións informáticas 
que facilitan a inclusión de imaxes, gráficos, así 
como outras posibilidades de deseño, e interactúa 
con outras características do programa. 

 TI – TG – OD – PP  2ª e 3ª avaliación 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

 Emprega dispositivos de captura de imaxe, edita a 
información mediante software específico e crea 
novos materiais en diversos formatos. 

 TI – TG – OD – PP - PE 

4.3.6 U.D. 6: Edición de son e vídeo 

U.D. 6: Edición de son e vídeo 
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U.D. 6: Edición de son e vídeo 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 c 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B3.6. Edición e montaxe de materiais audiovisuais 
a partir de fontes diversas. Captura de imaxe, de 
audio e de vídeo, e conversión a outros formatos. 

 

 B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e 
desenvolver capacidades para integralos en 
diversas producións. 

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de 
imaxe, audio e vídeo, edita a información 
mediante software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

Actividades 

 Edición de son: gravar e editar sons, crear melodías e exportar a mp3 coa aplicación Audacity 

 Edición de vídeo: crear película a partir de imaxes engadindo son de fondo, textos, efectos e transicións coa aplicación OpenShot. Exportar a outros formatos. 

 Vídeo divulgativo: elaborar en grupo un vídeo divulgativo sobre un lugar de interese da cidade. Gravar o vídeo, editar, incorporar música de fondo respectando os dereitos dos recursos empregados, incorporar 
imaxes, efectos e transicións. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

 Emprega dispositivos de captura de audio e vídeo, 
edita a información mediante software específico 
e crea novos materiais en diversos formatos. 

 TI – TG – OD – PP - PE  3ª avaliación 

4.3.7 U.D. 7: Seguridade informática 

U.D. 7: Seguridade informática 

Bloque 4. Seguridade informática 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 f 

 B4.1. Procedementos de intercambio de 
información entre dispositivos físicos de 
características técnicas diversas.  

 B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e 
pasiva na protección de datos e no intercambio de 
información. 

 TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e 
características técnicas, de conexión e de 
intercambio de información entre eles.  

 CD 

 CMCCT. 
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U.D. 7: Seguridade informática 

 B4.2. Riscos de seguridade para sistemas, 
aplicacións e datos. Hábitos de protección. 

 B4.3. Medidas de seguridade activa e pasiva. 
Actualización do software. Antivirus e devasas. 

 TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e 
emprega hábitos de protección adecuados. 

 CD 

 CMCCT. 

 TICB4.1.3. Describe a importancia da 
actualización do software e do emprego de 
antivirus e de devasas para garantir a seguridade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

Actividades 

 Infografía: crear una infografía en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo sobre temas relacionados coa seguridade informática usando fontes de información fiables e indicando as 
referencias empregadas. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características 
técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles. 

 Coñece dispositivos físicos e características 
técnicas máis significativas e os modos de 
conexión e de intercambio de información entre 
eles. 

 TG – OD – PE - PO  1ª avaliación 

 TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados. 

 Coñece os riscos de seguridade e emprega 
hábitos de protección adecuados. 

 TG – OD – PE - PO 

 TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do 
emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade. 

 Coñece a importancia da actualización do 
software e do emprego de antivirus e de devasas 
para garantir a seguridade. 

 TG – OD – PE - PO 

4.3.8 U.D. 8: Deseño de páxinas web 

U.D. 8: Deseño de páxinas web 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 f 

 B5.1. Compartición de recursos en redes locais e 
en internet. 

 B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 
información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles.  

 TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren 
compartir recursos en redes locais e virtuais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSC 
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U.D. 8: Deseño de páxinas web 

 a 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas.  B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que 
integren información textual, numérica, sonora e 
gráfica. 

 TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais 
e gráficos en estruturas hipertextuais. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os 
protocolos de publicación, baixo estándares 
adecuados e con respecto aos dereitos de 
propiedade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

 CCEC 

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B5.4. Creación e publicación na web. Estándares 
de publicación. 

 B5.5. Traballo colaborativo con servizos na nube e 
coas ferramentas das TIC de carácter social. 

 B5.3. Coñecer os estándares de publicación e 
empregalos na produción de páxinas web e coas 
ferramentas das TIC de carácter social. 

 TICB5.3.1. Participa colaborativamente en 
diversas ferramentas das TIC de carácter social e 
xestiona os propios. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

Actividades 

 Páxina web: elaborar unha páxina web empregando a linguaxe HTML engadindo elementos variados (título, encabezados, parágrafos, imaxes, táboas, listas, bloques e ligazóns) incorporando unha folla de 
estilo coa linguaxe CSS. 

 Páxina web: elaborar e publicar unha páxina web en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo sobre un tema relacionado coa seguridade informática usando fontes de información 
fiables e indicando as referencias empregadas. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en 
redes locais e virtuais. 

 Realiza actividades que requiren compartir 
recursos en redes locais e virtuais. 

 TI - TG – OD – PP  3ª avaliación 

 TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 

 Integra e organiza elementos textuais e gráficos 
en estruturas hipertextuais. 

 TI - TG – OD – PP 

 TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de  Deseña páxinas web sinxelas con respecto aos  TI - TG – OD – PP - PE 
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U.D. 8: Deseño de páxinas web 

publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade. 

dereitos de propiedade. 

 TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das 
TIC de carácter social e xestiona os propios. 

 Participa colaborativamente en diversas 
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona 
os propios. 

 TI - TG – OD – PP 

4.3.9 U.D. 9: Web 2.0 e redes sociais 

U.D. 9: Web 2.0 e redes sociais 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede - Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 o 

 B1.1. Políticas de seguridade para a protección do 
individuo na interacción coa rede. Contrasinais. 
Condutas e hábitos seguros. 

 B1.2. Intercambio e publicación de información 
dixital na rede. Seguridade e responsabilidade no 
uso dos servizos de publicación. 

 B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a 
protección do individuo na súa interacción na 
rede.  

 TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
contornos virtuais. 

 CD 

 CSC 

 TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización 
de contrasinais para a protección da información 
persoal. 

 CD 

 CMCCT. 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B1.3. Dereitos de propiedade intelectual e de 
explotación dos materiais aloxados na web. Tipos 
de licenzas de distribución. 

 B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 
publicación de información dixital con criterios de 
seguridade e uso responsable. 

 TICB1.2.1. Realiza actividades con 
responsabilidade sobre conceptos como a 
propiedade e o intercambio de información. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 g 

 h 

 i 

 m 

 B1.4. Propiedade e distribución do software e da 
información. Tipos de licenzas de uso e 
distribución. 

 B1.5. Identidade dixital, privacidade e seguridade. 
Desenvolvemento de actitudes de protección 
activa ante dos intentos de fraude. 

 B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos 
materiais aloxados na web. 

 TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega 
coñecendo a importancia da identidade dixital e os 
tipos de fraude da web. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais 
suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre 

 CD 
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U.D. 9: Web 2.0 e redes sociais 

 ñ distribución.  CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B6.1. Creación e publicación na web de materiais 
multiplataforma accesibles.  

 B6.2. Recursos e plataformas de formación a 
distancia, emprego e saúde.  

 B6.3. Administración electrónica e comercio 
electrónico: intercambios económicos e 
seguridade. 

 B6.4. Sincronización entre dispositivos móbiles e 
computadores. 

 B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas 
que permitan a accesibilidade ás producións 
desde diversos dispositivos móbiles. 

 TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que 
permiten a accesibilidade á información 
multiplataforma. 

 CD 

 CMCCT. 

 CSIEE 

 TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e 
que ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un 
dispositivo móbil e outro dispositivo. 

 CD 

 CMCCT. 

 a 

 b 

 f 

 g 

 h 

 i 

 m 

 ñ 

 o 

 B6.5. Redes sociais. Privacidade e seguridade 
persoal na interacción en redes sociais. 

 B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver 
hábitos adecuados no uso e no intercambio da 
información a través de redes sociais e 
plataformas. 

 TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais 
con criterios de seguridade. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 f 

 m 

 ñ 

 B6.6. Utilización de canles de distribución de 
contidos multimedia para distribución de materiais 
propios. 

 B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns 
información en canles de contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e vídeo. 

 TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de 
contidos multimedia para aloxar materiais propios 
e enlazalos noutras producións. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CSC 

Actividades 

 Foro: participar nun foro con hábitos adecuados sobre a privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais. 

 Blog: elaborar un blog en grupo coa ferramenta Blogger. Configurar o blog e publicar varias entradas sobre temas relacionados co comercio electrónico usando fontes de información fiables e indicando as 
referencias empregadas. Etiquetar as entradas. 

 Ruta turística: crear unha ruta pola cidadecoa ferramenta Wikiloc. Engadir imaxes respectando os dereitos de propiedade individual. Compartir a ruta en Twitter. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 
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U.D. 9: Web 2.0 e redes sociais 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.  Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais. 

 TI – TG - OD  3ª avaliación 

 TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais 
para a protección da información persoal. 

 Coñece políticas seguras de utilización de 
contrasinais para a protección da información 
persoal. 

 TI – TG – OD - PE 

 TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 

 Realiza actividades con responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e o intercambio de 
información. 

 TI – TG – OD - PE 

 TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a 
importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 

 Consulta distintas fontes e navega coñecendo a 
importancia da privacidade e seguridade 

 TI – TG – OD – PE - PO 

 TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre distribución. 

 Diferencia o concepto de materiais suxeitos a 
dereitos de autoría e materiais de libre 
distribución. 

 TI – TG – OD – PE - PO 

 TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma. 

 Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma. 

 TI – TG – OD  

 TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc. 

 Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rexistrado/a. 

 TI – TG – OD  

 TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e 
outro dispositivo. 

 Sincroniza a información entre un dispositivo 
móbil e outro dispositivo. 

 TI - OD  

 TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de 
seguridade. 

 Participa en redes sociais con criterios de 
seguridade. 

 TI – TG – OD – PE - PO 

 TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia 
para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións. 

 Emprega canles de distribución de contidos 
multimedia para aloxar materiais propios 

 TI – TG – OD 

LENDA 

PE: Proba escrita 
PP: Proba práctica 
PO: Proba oral 
TI: Tarefa individual 
TG: Tarefa en grupo 
OD: Observación directa na aula 
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4.4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

Os criterios metodolóxicos a seguir co alumnado serán os seguintes: 

- A metodoloxía a empregar será eminentemente práctica.  

- Buscarase favorecer a autonomía dos estudantes mediante a adquisición das destrezas 

necesarias para a asimilación dos contidos tendo en conta a forma de aprendizaxe, ritmo e 

necesidades. 

- Partirase sempre do grao de coñecemento inicial do alumnado en relación ós contidos que 

se van desenvolver. 

- As exposicións dos contidos serán claras, sinxelas e razoadas, cunha linguaxe adaptada aos 

coñecementos previos do alumnado. 

- Procurarase que as clases sexan moi participativas por parte do alumnado posibilitando a 

expresión da creatividade e favorecendo o debate. 

- Alternarase o traballo en grupo co traballo individual, permitindo que as actividades sexan 

tratadas con distintos niveis de profundidade, segundo as capacidades e a maduración de 

cada alumno. 

- Procurarase enfocar o ensino desde unha perspectiva próxima ao mundo real para 

concienciar ao alumnado da utilidade dos coñecementos que está adquirindo en diferentes 

áreas. 

A dinámica consistirá en:  

- Exposicións detalladas por parte do profesorado de contidos que iran seguidas de tarefas 

individuais ou en grupo, realizadas na propia aula de forma que axuden á asimilación dos 

contidos 

- Exposicións sobre actividades desenvolvidas en grupo na aula. 

- Probas prácticas individuais ou en grupo. 

4.5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Os contidos da materia están recollidos no libro de texto “Tecnologías de la información y la 
Comunicación” 4º ESO  Ed. Santillana. ISBN 978-84-680-3791-2. 
 
O resto do material didáctico (presentacións, apuntes, esquemas...)  empregado así como os 
recursos e as actividades propostas estarán dispoñibles para o alumnado no correspondente curso 
da aula virtual do centro. O alumnado, unha vez creada a súa conta persoal, matricularase no 
curso que lle corresponda. 
 
A entrega e avaliación de tarefas realizarase a través da aula virtual. O alumnado poderá 
comprobar os requisitos das tarefas, datas de entrega… 
 
Os cuestionarios para cada unidade didáctica estarán dispoñibles tamén na aula virtual. O 
alumnado poderá comprobar a súa cualificación unha vez rematados e enviados. 
 
A materia impartirase nunha das aulas de informática do centro dotada con: 

- Ordenadores con conexión a Internet para o alumnado e para o profesorado.  
- Canón de proxección que se empregará para a exposición de contidos. 
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O alumnado respectará as normas da aula relativas ao coidado, mantemento e bo uso dos equipos 
empregados.  Empregará o seu propio dispositivo de almacenamento de datos para gardar os seus 
traballos e/ou a súa conta de almacenamento na nube. 
 
O software que se empregará será, sempre que sexa posible, libre: LibreOffice, Inkscape, Gimp, 
Audacity, OpenShot... Tamén se empregarán ferramentas web 2.0: GSuite, Draw.io, Blogger, 
WordPress, Google Sites, Genially, Prezi, Powtoon, Kahoot!... 
 

4.6 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

4.6.1 Procedementos e  instrumentos de avaliación 

Á hora de avaliar ao alumnado terase en conta: 

 Observación directa na aula 

Valorarase a consecución dos obxectivos e a actitude do alumnado: interese e 

participación, puntualidade, traballo diario, respecto polo material, implicación na 

realización de actividades en grupo, etc. 

Levarase a cabo mediante folla de observación con espazos para anotar as valoracións que 

se consideren significativas como condutas observables. 

 Tarefas e actividades individuais ou en grupo 

Nos traballos individuais valorarase a presentación, contido, nivel de esforzo, 

orixinalidade, puntualidade na entrega e a selección da información. 

Nos traballos en grupo valorarase ademais a iniciativa, interese, responsabilidade nas 

tarefas asignadas, respecto polas opinións e traballo realizado dos compañeiros, etc. 

A avaliación levarase a cabo mediante rúbrica para cada tipo de tarefa. 

 Probas 

Valorarase a asimilación de contidos conceptuais. 

4.6.2 Criterios de cualificación 

Os procedementos de avaliación participan na cualificación de cada avaliación do modo seguinte: 

 

Probas  20 - 30 % 

Tarefas 60 - 70 % 

Actitude 10% 

 

A nota mínima para aprobar a avaliación será de 5. 

 

Non se poderá superar unha avaliación cunha nota inferior a 3.5 nunha proba. 

Os intentos de engano, fraude, copia (parcial ou total) ou uso de dispositivos electrónicos non 

permitidos en calquera das probas implicarán automaticamente a anulación da proba. 

 

Valoraranse con 0 puntos as actividades entregadas fóra do prazo establecido, as que amosen 

indicios de ter sido copiadas de internet ou doutros compañeiros/as e calquera outra 

circunstancia obxectiva pola que o profesorado considere que non procede avaliar ese traballo. 
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4.6.3 Recuperacións. Avaliación ordinaria. 

Os alumnos/as que non superen unha avaliación (nota inferior a 5) farán un exame de 
recuperación de contidos e/ou repetición de actividades non superadas. As novas actividades que 
se presenten deberán ter un nivel de calidade suficiente para ser recuperables. 
 

A cualificación de actitude non se modificará. 

As probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación faranse sempre despois da entrega dos boletíns, 
nas primeiras datas do comezo do seguinte trimestre. 
 
A cualificación da avaliación ordinaria calcularase coa media das avaliacións parciais do curso, 
sempre e cando o alumno/a non teña máis dunha avaliación parcial suspensa. 
 
Para os alumnos/as que non superen a materia coa nota media do curso elaborarase un informe 

de avaliación individualizado no que figurarán os contidos mínimos non acadados e servirá para o 

deseño das actividades de recuperación. 

 

Período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación final 

 

Para o alumnado coa materia non superada realizaranse actividades de apoio, reforzo e 

recuperación teórico/prácticas deseñadas segundo o informe de avaliación individualizado. Para a 

realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou materiais elaborados polo 

profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo profesor/a. 

 

Realizarase unha proba de recuperación da 3ª avaliación para o alumnado que non a teña 

superada. 

 

Realizarase unha proba de recuperación final teórico/práctica con contidos de todas as 

avaliacións para os alumnos/as que non superen a materia coa nota media do curso, ou teñan 

máis dunha avaliación suspensa. 

 

A cualificación final de curso calcularase coa media ponderada tendo en conta os seguintes pesos: 

o Actividades de reforzo e recuperación: 60 % 

o Proba final: 40 % 

Para o alumnado coa materia superada realizaranse actividades de reforzo e ampliación 

teórico/prácticas. Para a realización das actividades poderá empregarse o libro de texto ou 

materiais elaborados polo profesor/a. As actividades realizaranse na aula para ser corrixidas polo 

profesor/a. 

 

A realización destas tarefas poderá incrementar a cualificación final do alumno/a como máximo 1 

punto. 

 

4.7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Propóñense as seguintes medidas: 
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Respecto aos contidos 

- Concretar e limitar os contidos a aqueles imprescindibles, así como aqueles que 

contribúen ó desenvolvemento de capacidades xerais: comprensión, expresión verbal e 

gráfica, resolución de problemas, busca e selección da información, aplicación de 

técnicas, traballo en grupo e comunicación cos demais. 

- A selección de contidos terá en conta o posible grao de dificultade para poder atender a 

prioridades, distribuíndo o tempo e fixando uns mínimos para todo o grupo. 

- Por outra banda deben contemplarse actividades complementarias para os alumnos/as 

máis avanzados. 

Respecto ás estratexias didácticas 

- As actividades de aprendizaxe serán variadas para que permitan diversos accesos ós 

contidos e con distintos graos de dificultade. 

- Empregar materiais didácticos diversos. 

- Contemplar distintas formas de agrupamento do alumnado, de xeito que permitan o 

traballo individual máis ou menos dirixido, de pequeno ou gran grupo con certos niveis de 

liberdade e autonomía. 

Respecto á avaliación 

- Utilizar procedementos de avaliación inicial sinxelos e áxiles antes de realizar calquera 
proposta de traballo, ben sexa individual ou en grupo.  

- As probas seguirán un esquema de avaliación continua e referidas ós contidos mínimos de 
forma que se obteña unha idea clara do cumprimento individual dos obxectivos. 

- As probas serán adaptadas en tempo ou forma para aqueles alumnos/as con necesidades 

educativas especiais. 

- Ter en conta o punto de partida de cada alumno/a e o seu ritmo de aprendizaxe referido 

aos contidos seleccionados.  

4.8 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

SEGÚN RESULTADOS 

A avaliación inicial incluirá cuestións de coñecementos previos. Pode facerse de modo escrito, 

oral ou mixto. 

 

Tamén se prestará especial atención ao grado de madurez das intervencións persoais e 

actividades realizadas en grupo nas primeiras sesións do curso, para detectar deficiencias. 

 

Cos resultados obtidos, tomaranse as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, 

ou adaptaranse as unidades didácticas do curso. 

 

4.9 PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

DE CURSOS ANTERIORES 

  

Non hai alumnado que teña pendente esta materia do curso anterior. 
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4.10  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Traballaranse especialmente: 

 

- Aspectos da expresión oral e escrita, tanto nas intervencións na clase como na realización 
de tarefas, empregando correctamente o léxico e vocabulario propio da materia. 

- O uso responsable, seguro e saudábel das ferramentas TIC. 
- A igualdade en todas as actividades entre alumnos e alumnas fuxindo de estereotipos 

sexistas e de todo tipo de discriminacións. 
- Actitudes que impliquen o desenvolvemento sustentable, o coidado do medio ambiente, o 

aforro enerxético e o coidado do material e equipamento da aula de informática. 
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5 Programación de Tecnoloxías da Información e a Comunicación II de 2º 

de Bacharelato 

5.1 CONTRIBUCIÓN DESTA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A contribución da materia de TIC II ao desenvolvemento das competencias clave pódese explicar 

así: 

COMPETENCIAS  DESCRIPTORES 

Comunicación lingüística (CCL) 
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. 

 

 Comprender o sentido dos textos escritos e orais.  

 Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia.  

 Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

 Respectar as normas de comunicación en 
calquera contexto: quenda de palabra, escoita 
atenta ao interlocutor… 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, 
ou en diferentes rexistros, nas diversas 
situacións comunicativas. 

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para 
buscar información e ler textos en calquera 
situación.  

 Producir textos escritos de diversa complexidade 
para o seu uso en situacións cotiás ou en 
materias diversas. 

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

datos, asumindo hábitos seguros no contexto 

das redes de comunicación e analizando o 

funcionamento de programas, aplicacións e 

sistemas operativos. 

 Recoñecer a importancia da tecnoloxía na nosa 
vida cotiá. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 

 Manexar os coñecementos sobre ciencia e 
tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso redor e 
responder preguntas. 

 Coñecer e utilizar os elementos matemáticos 
básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de 
medición e codificación numérica, etc. 

 Comprender e interpretar a información 
presentada en formato gráfico. 

 Comprometerse co  uso responsable dos recursos 
naturais para promover un desenvolvemento 
sostible. 

Competencia dixital (CD) 
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. 

 Utilizar as tecnoloxías da información para 
localizar, procesar, elaborar, almacenar e 
presentar información. 

 Empregar distintas fontes para a procura de 
información segundo a súa fiabilidade. 

 Elaborar e publicar información propia derivada 
de información obtida a través de distintos 
canles de comunicación. 

 Manexar ferramentas dixitais para a construción 
de coñecemento.  

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para 
mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
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 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

Aprender a aprender (CAA) 
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. 

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais 
en favor da aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

 Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos. 

 Planificar os recursos necesarios e os pasos a 
realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Identificar potencialidades persoais como 
aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 
múltiples, funcións executivas… 

 Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, emocional … 

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 
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. 

 Actuar con responsabilidade social e sentido 
ético no traballo. 

 Desenvolver a capacidade de diálogo en 
situacións de convivencia e traballo e para a 
resolución de conflitos. 

 Priorizar a consecución de obxectivos grupais 
sobre os intereses persoais. 

 Mostrar dispoñibilidade para a participación 
activa en ámbitos establecidos. 

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e 
ideas. 

 Concibir unha escala de valores propia e actuar 
conforme a ela. 

 Evidenciar preocupación polos máis 
desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 
potencialidades. 

Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) 
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. 

 Ser constante no traballo, superando as 
dificultades. 

 Optimizar o uso de recursos materiais e persoais 
para a consecución de obxectivos. 

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas 
fortalezas propias.  

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou 
promover accións novas.  

 Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza 
nas posibilidades de acadar obxectivos. 

 Xestionar o traballo do grupo coordinando 
tarefas e tempos. 

 Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 

 Configurar unha visión de futuro realista e 
ambiciosa. 

 Atopar posibilidades na contorna que outros non 
aprecian. 

 Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou 
proxectos. 

Conciencia e expresións culturais 
(CCEC) 
A conciencia e as expresións culturais 

reflíctense na análise da influencia dos fitos 

 Tomar conciencia dos cambios producidos polo 
ser humano na contorna natural e as 
repercusións para a vida futura. 

 Mostrar respecto cara o patrimonio cultural 
mundial nas súas distintas vertentes (artístico-
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técnicos das TIC en distintas culturas e no seu 

desenvolvemento e progreso. 

 

literaria, etnográfica, científico-técnica…), e 
cara as persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento 

 Valorar a interculturalidade como unha fonte de 
riqueza persoal e cultural. 

 Elaborar traballos e presentacións con sentido 
estético. 
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5.2 UNIDADES DIDÁCTICAS 

5.2.1 U.D. 1: A era dixital 

U.D. 1: A era dixital 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 l 

 m 

 p 

 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 quen van dirixidos e os 
obxectivos. 

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

Actividades 

 Glosario: crear varias entradas nun glosario definindo termos relacionados coa web 2.0 e as TIC usando fontes de información fiables e indicando as referencias empregadas. 

 Infografía: elaborar unha infografía en grupo empregando ferramentas que permitan o traballo colaborativo sobre temas relacionados coas TIC e as tecnoloxías web 2.0 usando fontes de información fiables e 
indicando as referencias empregadas. 

 PLE: crear o propio Entorno Persoal de Aprendizaxe empregando unha ferramenta web 2.0. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  
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U.D. 1: A era dixital 

 TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os 
principios en que esta se basea. 

Explica as características relevantes da web 2.0. PE - OD  2ª avaliación 

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Crea, comparte e elabora en grupo documentos 

empregando ferramentas web 2.0. 

TI – TG - OD 

5.2.2 U.D. 2:  Blogs 

U.D. 2: Blogs 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 l 

 m 

 p 

 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 quen van dirixidos e os 
obxectivos. 

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 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 

Actividades 
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U.D. 2: Blogs 

 Blog: elaborar un blog individual coa ferramenta WordPress. Configurar o blog e publicar varias entradas que incorporen texto, imaxes, código embedido e ligazóns. Etiquetar as entradas.   

 Blog: elaborar un blog individual coa ferramenta Blogger. Configurar o blog e publicar varias entradas que incorporen texto, imaxes, código embedido e ligazóns. Etiquetar as entradas.   

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Crea, comparte e elabora en grupo documentos 

empregando ferramentas web 2.0. 

TI – TG - OD  2ª avaliación 

 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 blogs empregando as etiquetas principais de 

linguaxes de marcaxe tendo en conta  as condicións 

para que sexa accesible. 

TI – TG - OD 

5.2.3 U.D. 3:  Deseño e edición de páxinas web 

U.D. 3: Deseño e edición de páxinas web 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 d 

 e 

 f 

 g 

 i 

 l 

 m 

 p 

 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 quen van dirixidos e os 
obxectivos. 

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as 
posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 d 

 e 

 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 
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U.D. 3: Deseño e edición de páxinas web 

 f 

 g 

 i 

 l 

 m 

 p 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

Actividades 

 Páxina web: elaborar unha páxina web empregando a linguaxe HTML engadindo elementos variados (título, encabezados, parágrafos, imaxes, táboas, listas, bloques, código embebido e ligazóns), incorporando 
unha folla de estilo coa linguaxe CSS e engadindo algún elemento dinámico empregando a linguaxe JavaScript. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de 
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Crea, comparte e elabora en grupo documentos 

empregando ferramentas web 2.0. 

TI – TG - OD  2ª avaliación 

 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 páxinas web  empregando as etiquetas 

principais de linguaxes de marcaxe tendo en conta  

as condicións para que sexa accesible. 

Coñece as condicións para que unha páxina web sexa 

accesible. 

TI – TG – OD - PE 

5.2.4 U.D. 4:  Seguridade informática 

U.D. 4: Seguridade informática 

Bloque 3. Seguridade 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 a 

 b 

 d 

 g 

 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 

 CD 

 CMCCT. 

 CCL 

 CAA 
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U.D. 4: Seguridade informática 

  

 i 

 l 

protexer a información.  CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.8. Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e 
técnicas de vixilancia dos sistemas: protección 
contra virus e respaldo de información. 

 B1.9. Seguridade física: protección física das 
redes. 

 B1.10. Tipos de código malicioso e usos: virus, 
troianos, portas traseiras e publicitario.  

 B1.5. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, 
valorando as repercusións de tipo económico, 
social ou persoal. 

 TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección 
de software para internet relacionándoos cos 
posibles ataques. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIE.. 

 CSC 

 TIC2B1.5.2. 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 

 TIC2B1.5.3. 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 

Actividades 

 Glosario: crear varias entradas nun glosario definindo termos relacionados coa seguridade informática usando fontes de información fiables e indicando as referencias empregadas. 

 Páxina wiki: elaborar unha páxina wiki en grupo sobre temas relacionados coa seguridade informática usando fontes de información fiables e indicando as referencias empregadas. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 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. 

Coñece os elementos de hardware de protección 

fronte ataques externos. 

Elabora un esquema de bloques cos elementos de 

protección física fronte a ataques externos para unha 

pequena rede. 

TI – TG – OD - PE  3ª avaliación 

 TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de software para 
internet relacionándoos cos posibles ataques. 

Coñece os posibles ataques que se poden producir 

en Internet . 

TI – TG – OD - PE 



I.E.S. MONELOS  PROGRAMACIÓNS DPTO. TECNOLOXÍA 22-23 

87 
 

U.D. 4: Seguridade informática 

Describe condutas e boas prácticas para navegar por 

Internet con seguridade. 

Coñece os elementos de protección de software para 

Internet. 

 TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de 
propagación e describe as características de cada un, indicando 
sobre que elementos actúan. 

Describe as características dos principais tipos de 

código malicioso. 

TI – TG – OD - PE 

5.2.5 U.D. 5:  Programación estruturada 

U.D. 5: Programación estruturada 

Bloque 1. Programación 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 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. Transformación de diagramas de fluxo en 
pseudocódigo ou en código fonte. 

 B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos 
á solución de problemas reais. 

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma 
correspondente e escribindo o código 
correspondente.  

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 g 

 B3.2. Uso básico dun contorno de 
desenvolvemento: edición de programas e 
xeración de executables. 

 B3.2. Utilizar contornos de programación para 
deseñar programas que resolvan problemas 
concretos. 

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana 
complexidade utilizando contornos de 
programación. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 
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U.D. 5: Programación estruturada 

 i 

 l 

 CSIEE 

Actividades 

 Operacións con tipos de datos simples: obter os resultados de diferentes tipos de operacións (aritméticas, relacionais, lóxicas e de cadea) con distintos tipos de datos (textos, números e lóxicos)  respectando a 
prioridade dos operadores. 

 Deseño de algoritmos: deseñar algoritmos mediante diagramas de fluxo empregando diferentes estruturas de control (secuenciais, selectivas, caso e repetitivas) 

 Deseño de algoritmos: deseñar algoritmos mediante pseudocódigo empregando diferentes estruturas de control (secuenciais, selectivas, caso e repetitivas) e diferentes estruturas de datos. Converter e executar 
os algoritmos. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas características. 

Describe as estruturas de almacenamento de datos 

simples e estruturados (arrays e rexistros). 

Coñece os operadores das expresións con datos: 

aritméticas, relacionais, lóxicas e de cadea. 

TI – TG – OD – PE   1ª avaliación 

 TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade 
usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar 
resposta a problemas concretos. 

Coñece os elementos cos que crear diagramas de 

fluxo e as regras básicas da súa elaboración. 

Elabora diagramas de fluxo de mediana 

complexidade usando elementos gráficos 

respectando as regras básicas para a súa elaboración. 

TI – TG – OD  

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo 
o fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Elabora programas de mediana complexidade 

definindo o fluxograma correspondente e escribindo 

o pseudocódigo correspondente. 

TI – TG – OD – PE - PP 

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación. 

Elabora programas de mediana complexidade 

utilizando o contorno de programación PSeInt. 

TI – TG – OD – PP 

5.2.6 U.D. 6:  Programación orientada a obxectos 

U.D. 6: Programación orientada a obxectos 
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U.D. 6: Programación orientada a obxectos 

Bloque 1. Programación 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.4. Transformación de diagramas de fluxo en 
pseudocódigo ou en código fonte. 

 B1.5. Programación modular: módulos, 
procedementos e funcións. 

 B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos 
á solución de problemas reais. 

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma 
correspondente e escribindo o código 
correspondente.  

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos 
susceptibles de seren programados como partes 
separadas. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B3.2. Uso básico dun contorno de 
desenvolvemento: edición de programas e 
xeración de executables. 

 B3.2. Utilizar contornos de programación para 
deseñar programas que resolvan problemas 
concretos. 

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana 
complexidade utilizando contornos de 
programación. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

Actividades 

 Deseño de algoritmos: deseñar algoritmos mediante pseudocódigo empregando funcións ou subprocesos. Converter e executar os algoritmos. 

 Deseño de algoritmos: deseñar algoritmos empregando a linguaxe de programación Python. 

 Deseño de xogo: deseñar un xogo no contorno de programación Scratch. 

 Deseño de aplicación: deseñar unha aplicación para dispositivos móbiles no contorno de programación AppInventor. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo 
o fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Elabora programas de mediana complexidade 

definindo o fluxograma correspondente e escribindo 

o pseudocódigo correspondente. 

TI – TG – OD   1ª avaliación 

 TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en 
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados como 
partes separadas. 

Descompón problemas de certa complexidade en 

problemas máis pequenos susceptibles de seren 

programados como partes separadas. 

TI – TG – OD  
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U.D. 6: Programación orientada a obxectos 

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando 
contornos de programación. 

Elabora programas de mediana complexidade 

utilizando o contorno de programación PSeInt, 

Scratch e AppInventor . 

TI – TG – OD – PP 

5.2.7 U.D. 7:  Análise, desenvolvemento e proba de aplicacións 

U.D. 7: Análise, desenvolvemento e proba de aplicacións 

Bloque 1. Programación 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 b 

 d 

 g 

 i 

 l 

 B1.6. Deseño e realización de probas: tipos de 
probas e casos de proba. Depuración. 

 B1.7. Optimización e documentación. Análise de 
código e refactorización. Repositorios de código e 
control de versións. 

 B1.4. Depurar programas informáticos, 
optimizándoos para a súa aplicación. 

 TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un 
programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

 TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa 
dado aplicando procedementos de depuración. 

 CD 

 CMCCT. 

 CAA 

 CSIEE 

Actividades 

 Deseño de algoritmos: deseñar algoritmos mediante pseudocódigo realizando probas para a detección de erros e depurando e optimizando o código. Documentar o algoritmo engadindo comentarios. 

Concreción para os estándares de aprendizaxe 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo Procedementos e instrumentos de avaliación Temporalización  

 TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións. 

Obtén o resultado de seguir un programa escrito en 

pseudocódigo. 

TI – TG – OD   1ª avaliación 

 TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración. 

Coñece os procedementos de depuración para a 

detección de erros e optimización dun programa 

dado. 

Realiza probas para a detección de erros nun 

TI – TG – OD - PE 
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U.D. 7: Análise, desenvolvemento e proba de aplicacións 

programa dado. 

 

LENDA 

PE: Proba escrita 
PP: Proba práctica 
TI: Tarefa individual 
TG: Tarefa en grupo 
OD: Observación directa na aula 
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5.3 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

Os criterios metodolóxicos a seguir co alumnado serán os seguintes: 

- A metodoloxía a empregar será eminentemente práctica.  

- Buscarase favorecer a autonomía dos estudantes mediante a adquisición das destrezas 

necesarias para a asimilación dos contidos tendo en conta a forma de aprendizaxe, ritmo e 

necesidades. 

- Partirase sempre do grao de coñecemento inicial do alumnado en relación ós contidos que 

se van desenvolver. 

- As exposicións dos contidos serán claras, sinxelas e razoadas, cunha linguaxe adaptada aos 

coñecementos previos do alumnado. 

- Procurarase que as clases sexan moi participativas por parte do alumnado posibilitando a 

expresión da creatividade e favorecendo o debate. 

- Alternarase o traballo en grupo co traballo individual, permitindo que as actividades sexan 

tratadas con distintos niveis de profundidade, segundo as capacidades e a maduración de 

cada alumno. 

- Procurarase enfocar o ensino desde unha perspectiva próxima ao mundo real para 

concienciar ao alumnado da utilidade dos coñecementos que está adquirindo en diferentes 

áreas. 

A dinámica consistirá en:  

- Exposicións detalladas por parte do profesorado de contidos que iran seguidas de tarefas 

individuais ou en grupo, realizadas na propia aula de forma que axuden á asimilación dos 

contidos 

- Exposicións sobre actividades desenvolvidas en grupo na aula. 

- Probas prácticas individuais ou en grupo. 

5.4 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Os contidos da materia están recollidos no libro de texto “Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación II” Alberto Bautista y otros. Ed. Anaya. ISBN 978-84-698-1307-2. 
 
O resto do material didáctico (presentacións, apuntes, esquemas...)  empregado así como os 
recursos e as actividades propostas estarán dispoñibles para o alumnado no correspondente curso 
da aula virtual do centro. O alumnado, unha vez creada a súa conta persoal, matricularase no 
curso que lle corresponda. 
 
A entrega e avaliación de tarefas realizarase a través da aula virtual. O alumnado poderá 
comprobar os requisitos das tarefas, datas de entrega… 
 
Os cuestionarios para cada unidade didáctica estarán dispoñibles tamén na aula virtual. O 
alumnado poderá comprobar a súa cualificación unha vez rematados e enviados. 
 
A materia impartirase nunha das aulas de informática do centro dotada con: 

- Ordenadores con conexión a Internet para o alumnado e para o profesorado.  
- Canón de proxección que se empregará para a exposición de contidos. 
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O alumnado respectará as normas da aula relativas ao coidado, mantemento e bo uso dos equipos 
empregados.  Empregará o seu propio dispositivo de almacenamento de datos para gardar os seus 
traballos e/ou a súa conta de almacenamento na nube. 
 
O software que se empregará será, sempre que sexa posible, libre: LibreOffice, KompoZer, 
PSeInt, Audacity, MakeBlock…. Tamén se empregarán ferramentas web 2.0: GSuite, Draw.io, 
Blogger, WordPress, Google Sites, Genially, Prezi, Powtoon, Symbaloo,  Glitch, Squarefree,  Cubic 
Factory,  W3Schools, Repl.it, Toxicode Silent Teacher, CodeCombat Hour of Code,  Scratch, MIT 
App Inventor, Powtoon, Tinkercad, Kahoot!... 

 

5.5 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

5.5.1 Procedementos e  instrumentos de avaliación 

Á hora de avaliar ao alumnado terase en conta: 

 Observación directa na aula  

Valorarase a consecución dos obxectivos e a actitude do alumnado: interese e 

participación, puntualidade, traballo diario, respecto polo material, implicación na 

realización de actividades en grupo, etc. 

Levarase a cabo mediante folla de observación con espazos para anotar as valoracións que 

se consideren significativas como condutas observables. 

 Tarefas e actividades individuais ou en grupo 

Nos traballos individuais valorarase a presentación, contido, nivel de esforzo, 

orixinalidade, puntualidade na entrega e a selección da información. 

Nos traballos en grupo valorarase ademais a iniciativa, interese, responsabilidade nas 

tarefas asignadas, respecto polas opinións e traballo realizado dos compañeiros, etc. 

A avaliación levarase a cabo mediante rúbrica para cada tipo de tarefa. 

 Probas 

Valorarase a asimilación de contidos conceptuais. 

5.5.2 Criterios de cualificación 

Os procedementos de avaliación participan na cualificación de cada avaliación do modo seguinte: 

 

Probas 20 - 30 % 

Tarefas 60 - 70 % 

Actitude 10% 

 

A nota mínima para aprobar a avaliación será de 5. 

 

Non se poderá superar unha avaliación cunha nota inferior a 3.5 nunha proba. 

Os intentos de engano, fraude, copia (parcial ou total) ou uso de dispositivos electrónicos non 

permitidos en calquera das probas implicarán automaticamente a anulación da proba. 

 

Valoraranse con 0 puntos as actividades entregadas fóra do prazo establecido, as que amosen 

indicios de ter sido copiadas literalmente de internet ou doutros compañeiros/as e calquera outra 

circunstancia obxectiva pola que o profesorado considere que non procede avaliar ese traballo. 



I.E.S. MONELOS  PROGRAMACIÓNS DPTO. TECNOLOXÍA 22-23 

94 
 

5.5.3 Recuperacións. Avaliación ordinaria e extraordinaria. 

Os alumnos/as que non superen unha avaliación (nota inferior a 5) farán un exame de 
recuperación de contidos e/ou repetición de actividades non superadas. As novas actividades que 
se presenten deberán ter un nivel de calidade suficiente para ser recuperables. 
 

A cualificación de actitude non se modificará. 

As probas de recuperación da 1ª e 2ª avaliación faranse sempre despois da entrega dos boletíns, 
nas primeiras datas do comezo do seguinte trimestre. 
 

A recuperación do 3º trimestre, sendo o único suspenso, terá lugar no exame final de xuño. 

A cualificación da avaliación ordinaria calcularase coa media das avaliacións parciais do curso, 
sempre e cando o alumno/a non teña máis dunha avaliación parcial suspensa. 
 
Os alumnos/as que non superen a materia coa nota media do curso, ou teñan máis dunha 
avaliación suspensa, realizarán unha proba final teórico/práctica con contidos de todas as 
avaliacións.  
 
Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria de xuño, realizarán unha proba 
extraordinaria, teórico/práctica, na que terán que examinarse de todos os contidos do curso. 

5.6 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Propóñense as seguintes medidas: 

Respecto aos contidos 

- Concretar e limitar os contidos a aqueles imprescindibles, así como aqueles que 

contribúen ó desenvolvemento de capacidades xerais: comprensión, expresión verbal e 

gráfica, resolución de problemas, busca e selección da información, aplicación de 

técnicas, traballo en grupo e comunicación cos demais. 

- A selección de contidos terá en conta o posible grao de dificultade para poder atender a 

prioridades, distribuíndo o tempo e fixando uns mínimos para todo o grupo. 

- Por outra banda deben contemplarse actividades complementarias para os alumnos/as 

máis avanzados. 

Respecto ás estratexias didácticas 

- As actividades de aprendizaxe serán variadas para que permitan diversos accesos ós 

contidos e con distintos graos de dificultade. 

- Empregar materiais didácticos diversos. 

- Contemplar distintas formas de agrupamento do alumnado, de xeito que permitan o 

traballo individual máis ou menos dirixido, de pequeno ou gran grupo con certos niveis de 

liberdade e autonomía. 

Respecto á avaliación 

- Utilizar procedementos de avaliación inicial sinxelos e áxiles antes de realizar calquera 
proposta de traballo, ben sexa individual ou en grupo.  

- As probas serán adaptadas en tempo ou forma para aqueles alumnos/as con necesidades 
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educativas especiais. 

- Ter en conta o punto de partida de cada alumno/a e o seu ritmo de aprendizaxe referido 

aos contidos seleccionados.  

5.7 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS 

SEGÚN RESULTADOS 

A avaliación inicial incluirá cuestións relacionas cos contidos e estándares de aprendizaxe que o 

alumnado debeu adquirir en 1º de Bacharelato. Pode facerse de modo escrito, oral ou mixto. 

 

Tamén se prestará especial atención ao grado de madurez das intervencións persoais e 

actividades realizadas en grupo nas primeiras sesións do curso, para detectar deficiencias. 

 

Cos resultados obtidos, tomaranse as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas, 

ou adaptaranse as unidades didácticas do curso. 

 

5.8 PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

DE CURSOS ANTERIORES 

  

Hai un alumno que está matriculado en TIC II sen ter cursado TIC I no curso anterior, polo que ten 

que matricularse desta materia como pendente.  

A atención a este alumnado especifícase no capítulo 6 desta programación. 

5.9 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

Traballaranse especialmente: 

 

- Aspectos da expresión oral e escrita, tanto nas intervencións na clase como na realización 
de tarefas, empregando correctamente o léxico e vocabulario propio da materia. 

- O uso responsable, seguro e saudábel das ferramentas TIC. 
- A igualdade en todas as actividades entre alumnos e alumnas fuxindo de estereotipos 

sexistas e de todo tipo de discriminacións. 
- Actitudes que impliquen o desenvolvemento sustentable, o coidado do medio ambiente, o 

aforro enerxético e o coidado do material e equipamento da aula de informática. 
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6 Atención ao alumnado con materias pendentes dos cursos anteriores 

Os membros do departamento de Tecnoloxía consideramos que é necesario dispoñer dun horario 

presencial con este alumnado. A experiencia dos cursos pasados fainos pensar que as sesións 

presenciais son fundamentais para superar a materia pendente. Pero temos o problema de non 

ter dispoñibilidade horaria suficiente polo que se empregarán os recreos para realizar ditas 

sesións. 

As sesións de apoio realízanse voluntariamente e non figuran nos horarios do profesorado. 

Neste curso, estas accións daranse nos seguintes casos: 

 Tres alumnos de 3º ESO con Tecnoloxía de 2º ESO. Serán atendidos pola xefa de 
departamento, Sibila González. 

 Tres alumnos de 4º ESO con Tecnoloxía de 3º ESO. Serán atendidos pola profesora que 
imparte a materia no curso, María Paz. 

 Unha alumna de 4º ESO con Tecnoloxía de 2º ESO e Tecnoloxía de 3º ESO. Será atendida 
pola profesora que imparte a materia no curso, María Paz. 

 Un alumno de 2º BAC que ten pendente TIC I de 1º BAC.  Será atendido pola profesora que 
imparte a materia no curso, Sibila González. 

 

6.1 ATENCIÓN AO ALUMNADO DE ESO 

O procedemento é o seguinte: 

Nas sesións de apoio o alumno/a coa materia pendente será atendido pola profesora, facéndolle 

entrega de actividades, resolverá dúbidas, recollerá e corrixirá ditas actividades, etc. 

Levarase un control de asistencia ás actividades. 

As familias serán informadas das actividades, datas de probas e incidencias. 

Estableceranse probas parciais, nas que se repartirán as unidades didácticas a recuperar, e que 

terán lugar no primeiro, segundo e terceiro trimestres. 

No mes de maio realizarase a proba final prescritiva, na que o alumno/a examinarase de todas as 

unidades non superadas nas probas parciais. 

No período comprendido entre a 3º avaliación e a avaliación final, se non supera a materia coa 

proba final do mes de maio, o alumno/a realizará actividades de reforzo e recuperación. 

Realizarase unha proba de recuperación final de todas as unidades do curso. 

6.1.1 AVALIACIÓN 

6.1.1.1 Criterios de cualificación 

Ademais das cualificacións das probas parciais, será valorada tamén a asistencia continuada ás 

sesións de apoio, a realización puntual das tarefas e traballos encomendados, o interese 

demostrado e o comportamento. 
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Tamén se terán en conta os resultados positivos acadados nos temas e actividades do curso actual 

que sexan progresivos dos contidos da materia pendente. 

- A cualificación da avaliación calcularase tendo en conta as seguintes porcentaxes: 

Probas  60 % 

Tarefas 30 % 

Actitude 10% 

 

- A nota mínima para superar as avaliacións e a cualificación final é 5. 

- A cualificación final obterase coa media aritmética das avaliacións parciais.  

6.1.1.2 Proba final 

O alumnado que non supere a materia pendente coa media das avaliacións, realizará unha proba 

final en maio das avaliacións parciais non superadas. 

Se aínda así non aproba a materia, realizará unha proba de recuperación final de todas as 

unidades da materia pendente.  

6.2 ATENCIÓN AO ALUMNADO DE BACHARELATO 

O programa de recuperación consiste na realización dunha serie tarefas referidas ás unidades 
didácticas da materia así como unha proba en cada avaliación.  

Informarase ao alumnado da temporalización, detalles das tarefas a entregar, datas de entrega, 
datas de realización de probas escritas así como contidos, criterios de avaliación e cualificación 
tanto en reunións periódicas como a través da aula virtual do centro. 

Atenderase calquera dúbida durante os recreos sempre que o alumnado concerte una cita. En 
ningún caso se atenderá ao alumnado nas horas lectivas da materia. 

6.2.1 AVALIACIÓN 

Á hora de avaliar ao alumnado terase en conta: 

Probas: 

Valorarase a asimilación de contidos conceptuais. 

Tarefas e cuestionarios: 

A avaliación das tarefas levarase a cabo mediante rúbrica. Valorarase a presentación, contido, 

emprego de ferramentas, selección de información, nivel de esforzo, creatividade e 

orixinalidade. 

Nos cuestionarios valorarase a asimilación de contidos conceptuais. 

Actitude: 
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Valorarase o interese, nivel de esforzo e puntualidade na entrega de tarefas e traballo diario. 

6.2.1.1 Criterios de cualificación 

- A cualificación da avaliación calcularase tendo en conta as seguintes porcentaxes: 

Probas  30 % 

Tarefas 60 % 

Actitude 10% 

 

- A nota mínima para superar as avaliacións e a cualificación final é 5. 

- A cualificación final obterase coa media aritmética das avaliacións parciais.  

6.2.1.2 Probas ordinaria final e extraordinaria 

Haberá unha proba final global no mes de maio na que o alumnado poderá recuperar a materia 

cando non a superara nas avaliacións parciais. Consistirá nunha proba teórico/práctica de todos 

os contidos do curso. 

Se aínda así non aproba a materia, poderá realiza unha proba extraordinaria coas mesmas 
características que a ordinaria. 
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7 Accións previstas de acordo co plan de integración das TIC 
 
Tanto o currículo de Tecnoloxía de ESO  como o de Tecnoloxía Industrial de Bacharelato 

presentan contidos que teñen que ver co uso por parte de alumnado de ferramentas TIC e que se 

especifican nas unidades didácticas. 

Non obstante, e de modo xeral, favoreceranse: 

 

- Actividades de busca de información en Internet. 

- Elaboración de documentación empregando diferentes programas (procesador de textos, 

follas de cálculo, programas de debuxo, de presentacións…) para realizar memorias e 

actividades de ampliación. 

- Actividades de uso de simuladores. 

- Visita a determinadas páxinas web, propostas polo profesor/a para complementar os 

contidos traballados na aula. 

 

O currículo de Tecnoloxías de Información e Comunicación de ESO e Bacharelato contribúe de 

xeito moi significativo a mellorar as competencias TIC do alumnado. 

8 Accións previstas de acordo co proxecto lector 
 
Como medida xeral de fomento da lectura, en todas as unidades didácticas propostas realízanse 

lecturas de introdución de contidos por parte do alumnado. 

 

Tamén poden facerse lecturas de artigos de prensa e revistas especializadas, con respecto a un 

tema concreto proposto na aula. Neste sentido animarase ao alumnado a aportar lecturas de 

medios diversos relacionadas co tema que se estea a desenvolver. 

 

A biblioteca do centro conta con bibliografía de consulta das unidades traballadas na aula, así 

como doutros temas relacionados que poidan ser interesantes para o alumnado. 

 

Por outra banda colaborarase coa biblioteca do centro cando algunha actividade coincida con 

sesións didácticas das materias do Departamento. 

9 Actividades complementarias e extraescolares 

Está previsto realizar as seguintes actividades: 

 Visita: Centro de Supercomputación de Galicia 

Para o alumnado de 1º e 2º Bacharelato de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

e 3º ESO de Educación Dixital. 

 Visita: Bonilla a la vista 

Para o alumnado de 1º ESO de Tecnoloxía e Dixitalización e de 2º ESO de Tecnoloxía. 

 Visita: Aluman 

Para o alumnado de 1º Bacharelato de Tecnoloxía e Enxeñería e de 2º ESO de Tecnoloxía. 

 Visita: Inditex 
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Para o alumnado de 1º e 2º Bacharelato de Tecnoloxías da Información e da Comunicación 

e de 1º Bacharelato de Tecnoloxía e Enxeñería. 

 Visita: ETAP de A Telva 

Para o alumnado de 4º ESO de Tecnoloxía. 

 Participación nos Talleres maker@domus 

Para o alumnado de ESO de Tecnoloxía e Dixitalización ou Tecnoloxía e de Bacharelato de 

Tecnoloxía e Enxeñaría en función da oferta da Domus. 

 Participación nos programas da Fundación Barrié 

Para o alumnado de ESO de Tecnoloxía e Dixitalización ou Tecnoloxía e de Bacharelato de 

Tecnoloxía e Enxeñaría en función da oferta da Fundación Barrié. 

 

Colaborarase en calquera actividade doutro departamento que se solicite e teña relación cos 

contidos das materias do Departamento. 

Tamén se atenderá calquera oferta de actividades, que poida xurdir ao longo do curso, e que sexa 

de interese.  
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10 Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das 

programacións didácticas en relación cos resultados académicos e 

procesos de mellora 
 
Coa finalidade de revisar, avaliar e modificar a programación didáctica levaranse a cabo as 

seguintes accións: 

 Análise dos resultados académicos. 

 Análise da temporalización e secuenciación de contidos. 

 Análise do material, estratexias empregadas e actividades realizadas. 
 

Os instrumentos que se empregarán serán os seguintes: 

10.1 Ficha de avaliación para o alumnado 

Aspectos a avaliar 1 2 3 4 5 
 
O/A profesor /a é puntual e cumpre o seu 
horario 

 
Nunca 
 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
As relacións e o trato co/a profesor/a foron 

 
Moi 
Malas 

 
Malas 

 
Regulares 

 
Boas 

 
Moi 
boas 

 
O ambiente na aula foi ordenado e 
respectuoso 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
Consideras que as explicacións do/a 
profesor/a foron 

 
Moi 
malas 

 
Malas 

 
Regulares 

 
Boas 

 
Moi 
Boas 

 
Cres que aprendiches 
 

 
Nada 

 
Algo 

 
Pouco 

 
Bastante 

 
Moito 

 
Cres que tes sido avaliado segundo os teus 
coñecementos e esforzo? 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
 veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
Fuches informado da data dos exames con 
tempo suficiente para preparalos? 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
O contido e dificultade dos exames 
axustábanse á materia explicada na clase? 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
O/A profesor /a entregaba os exames 
claramente corrixidos? 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás 
veces 

 
Case sempre 

 
Sempre 

 
O/A profesor/a  atendía as dúbidas sobre 
corrección e cualificación dos exames? 

 
Nunca 

 
Case 
nunca 

 
Ás  
veces 

 
Case 
sempre 

 
Sempre 

Valora os apuntes, materiais impresos ou 
dixitais elaborados polo/a profesor/a 

 
Moi malos 

 
Malos 

 
Regulares 

 
Bos 

 
Moi bos 

Valora os recursos TIC empregados polo/a 
profesor/a (audiovisuais, informáticos, 
páxina web, aula virtual, etc.) 

 
Moi malos 

 
Malos 

 
Regulares 

 
Bos 

 
Moi bos 

 
Valora o estado e equipamento da aula-
taller  

 
Moi malo 

 
Malo 

 
Regular 

 
Bo 

 
Moi bo 

 
Valora o estado e equipamento da aula de 
informática  

 
Moi malo 

 
Malo 

 
Regular 

 
Bo 

 
Moi bo 
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Valora as actividades complementarias e 
extraescolares 
Actividade: 

 
 
Moi mala 

 
 
Mala 

 
 
Regular 

 
 
Boa 

 
 
Moi boa 

Observacións, comentarios ou suxestións: 
 
 
 
 
 

10.2 Ficha de avaliación para o profesorado 

Aspectos a avaliar A destacar A mellorar Propostas de mellora 

Foron informados da Programación Didáctica 
os alumnos e as familias? 

   

Alcanzáronse os obxectivos previstos?    

O nivel dos contidos foi o adecuado?    

Contribuíu a materia ao logro das 
competencias clave? 

   

A secuenciación de contidos e actividades foi 
adecuada? 

   

A metodoloxía didáctica foi adecuada?    

Participou o alumnado nas actividades 
propostas? 

   

Os materiais e recursos didácticos 
contribuíron a acadar os obxectivos? 

   

As actividades complementarias e 
extraescolares reforzaron as aprendizaxes? 

   

Os procedementos e instrumentos de 
avaliación  foron axeitados? 

   

Os criterios de avaliación explicáronse con 
claridade? 

   

Aplicáronse correctamente os criterios de 
cualificación? 

   

Leváronse a cabo as medidas de atención á 
diversidade? 

   

Aplicouse o programa de reforzo para a 
recuperación de materias pendentes? 

   

Leváronse a cabo as accións previstas de 
acordo co proxecto lector? 

   

Leváronse a cabo as accións previstas de 
acordo co plan de integración das Tics? 

   

Leváronse a cabo as accións previstas de 
acordo co plan de convivencia? 

   

A avaliación da propia Programación 
Didáctica trouxo consigo a mellora da 
mesma? 
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11 Anexo: Adaptacións no suposto de docencia non presencial 

11.1 Metodoloxía  

No contexto de formación en liña, esta tentará adaptarse no posible ás metodoloxías xa 

programadas para esta materia sempre prestando especial atención á retroalimentación necesaria 

nestas circunstancias e apoiada nos materiais e recursos empregados.  

Desde os primeiros días do curso o profesorado axudará ao alumnado a familiarizarse co manexo 

das ferramentas que se empregarán. Isto, promoverá, sen dúbida, a mellora nas capacidades de 

manexo das ferramentas entre o alumnado así como a súa autonomía persoal á hora de poñerse 

en comunicación co grupo e co docente. 

Terase en conta en todo momento a diversidade da aula (diferentes ritmos de aprendizaxe, 

capacidades, intereses, entre outros), polo que, ademais das actividades de 

ensinanza/aprendizaxe ordinarias, poderán realizarse actividades de ampliación ou reforzo. 

11.2 Materiais e recursos metodolóxicos  

 Pre-requisito: É imprescindible que o alumnado dispoña na súa casa dun equipo 

informático e conexión a internet axeitada, ben da súa propiedade ou aportada pola 

Consellería de Educación.  

 Plataforma de comunicación e de traballo telemática. Empregarase preferentemente a 

aula virtual do centro e a conta G Suite do centro (co dominio @iesmonelos.edu.es).  

Nos correspondentes cursos da aula virtual o alumnado poderá consultar os seguintes 

foros: 

o Foro de novas: para informar ao alumnado das tarefas a realizar e outros asuntos 

de interese. 

o Foro de dúbidas e preguntas: para que o alumnado poida expor dúbidas e estas 

sexan aclaradas. 

As tarefas entréganse a través da aula virtual. 

Cada tarefa incluirá instrucións, indicacións relativas á entrega, recursos e rúbrica de 

avaliación.  

A corrección das tarefas realizarase na aula virtual. 

A comunicación privada co alumnado realízase por mensaxería a través da aula virtual ou 

por correo electrónico empregando a conta G Suite. 

 Materiais e recursos didácticos dixitais ofrecidos por editoriais, sitios de internet 

especializados, publicacións, plataformas de formación en liña, materiais de elaboración 

propia do profesorado, etc. Poden ser xogos, vídeos, audios, fotografías, cuestionarios, 
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animacións, presentacións, monografías, documentais, simuladores, revistas dixitais, 

catálogos… 

11.3 Procedementos e instrumentos de avaliación 

Prevalecen:  

 Probas específicas telemáticas.  

 Portafolio dixital coas tarefas (na plataforma telemática), rúbricas, cuestionarios, 

monografías, debates, produtos (proxectos), guías de observación das interaccións, 

rexistros anecdóticos, etc. Valoraranse especialmente nas producións:  

o Grao de consecución dos obxectivos das actividades propostas  

o Grao de implicación e a actitude na realización das tarefas: entrega regular e 

respecto escrupuloso aos prazos de entrega. 

11.3.1 Probas telemáticas 

No caso de realizar probas telemáticas o alumnado deberá seguir as indicacións que marque o 

profesorado.  

Con carácter xeral: 

 O alumnado deberá participar na reunión planificada na plataforma Cisco Webex (ou 

similar).  

 Para verificar a identidade dos participantes a cámara e o micrófono deberán estar 

conectados.  

 Calquera dúbida durante a realización da proba será atendida na plataforma de 

videoconferencia. 

 Durante a realización da proba deberán respectarse as seguintes normas: 

o O alumno/a deberá permanecer só/soa nunha habitación. 

o O alumno/a deberá ter a cámara e o micrófono acendidos en todo momento. 

o O alumno/a atenderá en calquera momento ás peticións por parte do profesor/a 

para comprobar que se encontra só/soa mostrando coa cámara o espazo no que se 

atopa e/ou a pantalla do ordenador. 

Se non se cumpren estas normas a proba quedará anulada. 

En caso de ter problemas de conexión no día da proba o alumno/a debe poñerse inmediatamente 

en contacto co centro (vía telefónica) para comunicar a incidencia e que non sexa considerado/a 

non presentado á proba. 
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Non se admitirán probas entregadas despois da hora de remate sinalada polo profesor/a. 

Os intentos de engano, fraude, copia (parcial ou total) ou uso de dispositivos electrónicos non 

permitidos en calquera das probas implicarán automaticamente aanulación da proba. 

11.4  Criterios de cualificación  

 
No caso de combinación de ensino presencial e non presencial seguirase o establecido nas 

programacións didácticas de cada materia no relativo a criterios de cualificación. 

11.5  Comunicación coas familias 

De ser necesario, empregarase: 

 preferentemente a aplicación Abalar Móbil  

 correo electrónico particular do pai, nai ou titor legal 

 chamada telefónica  

 

 


