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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Esta programación didáctica para a disciplina de Tecnoloxía está baseada no currículo establecido no Decreto 85/2015, 
do 25 de xuño de 20015 polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia e seguindo as  Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso 
académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 
da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 

Todo o profesorado do departamento de Tecnoloxía deberá ceñirse a presente programación. Se 

por calquera causa non se pode levar a cabo completamente, faranse as modificacións oportunas. 

 

1.1. Xustificación da área de Tecnoloxía. 

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

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas 
ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria. O bloque de "Proceso de resolución 
de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as 
necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os 
resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu 
desenvolvemento. No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e 
producir documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de 
manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de 
simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación 
para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico" trata as características, as 
propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e 
máquinas, e os comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e 
saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os 
esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos 
operadores básicos para a transmisión e a transformación do movemento, aspectos fundamentais 
das máquinas. Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, 
a forma de enerxía máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de 
"Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para aprender a utilizar eficientemente 
as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. 
Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e 
comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación 
adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de información. 

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter 
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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 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, 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.  

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

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

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

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

Esta programación prepárase para o centro de ensinanza secundaria IES Monte Carrasco, no 
Concello de Cangas, no que se imparten ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria. 

A presente programación ten presente en todo momento as características do IES Monte Carrasco 
tal e como quedan recollidas no seu Proxecto de Centro. Ademais ten en conta o protocolo de 
adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 
2021-2022 
O departamento está formado por unha profesora con destino definitivo no centro. 

O centro dispón dun aula taller de Tecnoloxía con espazos dotados dunha completa 
instalación eléctrica, mesas de traballo e mesas de clase, dispón de ferramentas e máquinas 
habituais para traballar madeira, metais e outros materiais. Tamén atópanse no taller equipos 
didácticos e de instrución de diferentes tecnoloxías. Seguindo as instrucións citadas no párrafo 
anterior, a máxima ocupación da aula Taller é de 16 alumnos e alumnas. Adxúntase no Anexo 1 o 
Protocolo COVID da Aula taller.  

No presente curso, o número de grupos de E.S.O. que teñen materia asignada ao Departamento 

de Tecnoloxía é: 

 

2º ESO 

Tecnoloxía 

3º ESO 

Tecnoloxía 

4º ESO 

Tecnoloxía 

4º ESO 

 Tics 

2 2 1 1 

 

O número de alumnos repártese da seguinte forma: 

 

2º ESO 

Tecnoloxía 

3º ESO 

Tecnoloxía 

4º ESO 

Tecnoloxía 

4º ESO 

Tics 

51 43 21 18 
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2. CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN, ACTIVIDADES, COMPETENCIAS CLAVE E OBXECTIVOS 2º, 3º E 4º ESO TECNOLOXÍA 

2º ESO  

 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

1. Materiais 
utilizados na 
construción de 
obxectos 
tecnolóxicos. 
2. Propiedades 
dos materiais 
técnicos 
3.Técnicas de 
traballo cos 
materiais para a 
fabricación dos 
obxectos técnicos. 
Ferramentas do 
taller. 
4. Normas de 
seguridade e 
saúde no taller. 
5. Deseño, 

elaboración e 

comunicación de 

proxectos técnicos 

coas tecnoloxías 

da información e 

da comunicación. 

1.  Analizar as 
propiedades dos 
materiais 
utilizados na 
construción de 
obxectos 
tecnolóxicos. 
2.Manipular e 
mecanizar 
materiais 
convencionais 
asociando a 
documentación 
técnica ao 
proceso de 
produción dun 
obxecto, 
respectando as 
súas 
características e 
empregando 
técnicas e 
ferramentas 
adecuadas, con 
especial atención 
ás normas de 

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

non se poderá 

traballar na 

1. Probas 
escritas 
2. Fichas para 
identificar as 
propiedades 
técnicas dos 
distintos 
materiais de 
uso técnico 
3. Fichas para 
consolidar os 
coñecementos 
adquiridos de 
propiedades e 
técnicas de 
conformación 
de metais e 
madeira. 
4. Fichas para 
identificar os 
materiais con 
que están 
fabricados 
distintos 
obxectos 
cotiás 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas 
-Entrega das 
fichas no 
tempo 
establecido 
- Na proba 
escrita 
identificar as 
distintas 
propiedades 
técnicas dos 
materiais. No 
caso dos 
Metais e 
Madeiras 
identificar e 
explicar as 
características 
propias destes 

-Realización de fichas para 
identificar as propiedades 
técnicas dos distintos 
materiais de uso técnico, 
afondando nos materiais de 
uso técnico 
-Realización de fichas para 
identificar as propiedades e 
as técnicas de 
conformación de metais e 
madeiras 
-Traballo de investigación: 
“O uso dos materiais 
técnicos na túa casa” 
- Traballo de investigación: 
“Os incendios forestais” 

- Realización de probas 
escritas  individuais 
de uso técnico, así como 
técnicas de conformación 
dos mesmos.  

▪ CMCCT 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CD 

• b 

• e 

• f 

• g 

• h 

• m 

• o 
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seguridade e 
saúde. 
3. Utilizar un 

equipamento 

informático para 

elaborar e 

comunicar 

proxectos 

técnicos sinxelos. 

situación 

actual co fin de 

adaptarse as 

intrucións 

COVID do 28-

08-3-2020 
4.Elabora un 
plan de 
traballo no 
taller con 
especial 
atención ás 
normas de 
seguridade e 
saúde. 
5. Utiliza 

adecuadamente 

equipamentos 

informáticos e 

dispositivos 

electrónicos. 

6. Elabora, 

presenta e 

difunde 

proxectos 

técnicos 

sinxelos con 

equipamentos 

informáticos. 
 

5.Traballo de 
investigación: 
“O uso dos 
materiais 
técnicos na túa 
casa” 
 
6. Traballo de 
investigación: 
“Os incendios 
forestais 
 

materiais, así 
como as 
técnicas de 
conformación 
dos mesmos 
-Saber o uso 
das distintas 
ferramentas da 
aula taller de 
tecnoloxía 
-Saber 
empregar as 
distintas 
ferramentas da 
aula taller de 
tecnoloxía en 
operacións 
sinxelas 
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BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1.Estruturas: 
elementos, tipos e 
funcións. 
2.Esforzos básicos 
aos que están 
sometidas as 
estruturas. 
3.Mecanismos de 
transmisión e 
transformación do 
movemento en 
máquinas e 
sistemas.  
4.Relación de 
transmisión. 
5.Deseño, 

elaboración e 

comunicación de 

proxectos técnicos 

coas tecnoloxías 

da información e 

da comunicación. 
6.Simuladores de 
sistemas 
mecánicos. 
7.Circuítos 
eléctricos: 

1.Analizar e 
describir os 
esforzos aos que 
están sometidas 
as estruturas, 
experimentando 
en prototipos. 
2. Identificar 
operadores 
mecánicos de 
transformación e 
transmisión de 
movementos en 
máquinas e 
sistemas e 
empregalos para 
deseñar e 
montar sistemas 
mecánicos. 
3.Utilizar un 

equipamento 

informático para 

elaborar e 

comunicar 

proxectos 

técnicos sinxelos. 
4.Deseñar e 

1.Describe 
audiovisual ou 
dixital, as 
características 
propias que 
configuran os 
tipos de 
estruturas, 
apoiándose en 
información 
escrita. 
2.Identifica os 
esforzos 
característicos 
e a súa 
transmisión 
nos elementos 
que configuran 
a estrutura. 
3.Describe, 
mediante 
información 
escrita e 
gráfica, como 
transforman e 
transmiten o 

1. Probas 
escritas 
2. Fichas para 
analizar e 
describir os 
esforzos aos 
que está 
sometida unha 
estrutura 
3. Traballo de 
investigación 
“Imos ao 
parque” 
4. Fichas para 
identificar os 
operadores 
mecánicos de 
transformación 
e transmisión 
de 
movementos. 
5.Montaxe dun 
sinxelo sistema 
mecánico con 
software 
específico 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas 
entregadas en 
man ou ben a 
través da AV 
do centro 
-Entrega das 
fichas no 
tempo 
establecido 
-Nos traballos 
de 
investigación, 
orden e 
limpeza, 
entrega nos 
prazos 
establecidos, e 
que se axuste 
ao solicitado 

-Realización de fichas para 
analizar e describir os 
esforzos aos que está 
sometida unha estrutura. 
- Traballo de investigación 
“As estruturas que nos 
rodean” 
- Realización de fichas para 
identificar os operadores 
mecánicos de 
transformación e 
transmisión de 
movementos. 
-Deseñar e elaborar na aula 
taller de tecnoloxía algún 
dos operadores mecánicos 
estudados. 
- Presentación do operador 
mecánico elaborado. 
- Realización de fichas para 
identificar os compoñentes 
básicos dun circuíto 
eléctrico, así como para 
explicar o seu 
funcionamento e a súa 
simboloxía 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

• b 

• e 

• f 

• g 

• h 

• o 
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compoñentes 
básicos, 
funcionamento e 
simboloxía. 

simular circuítos 
eléctricos con 
simboloxía 
adecuada e 
montalos con 
operadores 
elementais. 
 

movemento 
distintos 
mecanismos. 
4.Calcula a 
relación de 
transmisión de 
elementos 
mecánicos 
como as 
poleas e as 
engrenaxes. 
5.Explica a 
función dos 
elementos que 
configuran 
unha máquina 
ou un sistema 
desde o punto 
de vista 
estrutural e 
mecánico. 
6.Manexa 

programas e 

software 

básicos. 

7.Utiliza 

adecuadamente 

equipamentos 

informáticos e 

dispositivos 

6.Deseño e 
elaboración 
operador 
mecánico  na 
aula taller de 
tecnoloxía  
7.Presentación 
do operador 
mecánico 
deseñado. 
8.Fichas para 
identificar os 
compoñentes 
básicos dun 
circuíto 
eléctrico, así 
como para 
explicar o seu 
funcionamento 
e a súa 
simboloxía 
9.Montaxe dun 
sinxelo circuíto 
eléctrico con 
software 
específico 
10. prácticas 
na aula taller 
para montar 

na 
investigación 
- Na proba 
escrita 1 
analizar e 
describir os 
esforzos aos 
que están 
sometidas as 
estruturas  
-Na proba 
escrita 2 
identificar e 
saber operar 
cos distintos 
mecanismos 
de 
transformación 
e transmisión 
de  
–Na proba 
escrita 3 
identificar os 
compoñentes 
básicos dun 
circuíto 
eléctrico, 
explicar o seu 
funcionamento 

- Realización de prácticas 
na aula taller para montar 
circuítos eléctricos cos 
compoñentes básicos 
-Realización de probas 
escritas individuais 
- Xogo de Scratch “Canto 
sabes de electricidade?” 
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electrónicos. 

8. Elabora, 

presenta e 

difunde 

proxectos 

técnicos 

sinxelos con 

equipamentos 

informáticos. 
9.Simula 
mediante 
software 
específico e 
mediante 
simboloxía 
normalizada 
sistemas 
mecánicos. 
10.Deseña e 
monta 
sistemas 
mecánicos que 
cumpran unha 
función 
determinada. 
11.Deseña e 
monta 
circuítos 
eléctricos 
básicos 

circuítos 
eléctricos cos 
compoñentes 
básicos 
11. Xogo de 
Scratch “Canto 
sabes de 
electricidade?” 
 
 

e coñecer a 
súa simboloxía 
- No deseño e 
elaboración 
dun  na 
operador 
mecánico na 
aula taller de 
tecnoloxía, 
valorarase a 
orixinalidade, a 
orde e limpeza 
do produto 
final, o 
cumprimento 
das normas de 
seguridade na 
aula taller, as 
TIC utilizadas 
na  
presentación 
do deseño do 
operador 
mecánico e a 
dificultade da 
mesma. 
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empregando 
lámpadas, 
zumbadores, 
motores, 
baterías e 
conectores. 
9.Deseña 
circuítos 
eléctricos 
básicos, 
utilizando 
software 
específico e 
simboloxía 
adecuada, e 
experimenta 
cos elementos 
que o 
configuran. 
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BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROCESOS TECNOLÓXICOS 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

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

3. Planificación e 
construción de 
prototipos ou 
maquetas 
mediante o uso 
responsable de 
materiais, 
ferramentas e 
técnicas 
axeitadas. 

4. Traballo en 
equipo. 
Distribución de 

1.Identificar e 

describir as 

etapas necesarias 

para a creación 

dun produto 

tecnolóxico 

desde o seu 

deseño ata a súa 

comercialización. 

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. 

1.Deseña un 

prototipo que 

dá solución a 

un problema 

técnico 

sinxelo, 

mediante o 

proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnolóxicos. 

2. Elabora a 

documentación 

necesaria para 

a planificación 

da construción 

do prototipo. 

3. Constrúe un 

prototipo que 

dá solución a 

un problema 

técnico 

sinxelo, 

mediante o 

proceso de 

resolución de 

problemas 

tecnolóxicos. 

1.Deseño e 
elaboración 
dunha 
maqueta na 
aula taller de 
tecnoloxía que 
conteña algún 
dos 
operadores 
mecánicos 
estudados 
2.Presentación 
da maqueta 
deseñada. 
 

- No deseño e 
elaboración 
dun operador 
mecánico  na 
aula taller de 
tecnoloxía, 
valorarase a 
orixinalidade, a 
orde e limpeza 
do produto 
final, o 
cumprimento 
das normas de 
seguridade na 
aula taller, as 
TIC utilizadas 
na  
presentación 
do deseño do 
operador 
mecánico e a 
dificultade do 
mesmo. 
 

-Deseñar e elaborar unha 
operador mecánico na aula 
taller de tecnoloxía. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 
▪ CCL 

• a 

• b 

• c 

• d 

• e 

• f 

• g 

• h 

• m 

• o 
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tarefas e 
responsabilidades. 
Seguridade no 
contorno de 
traballo. Este 
contido non se 
poderá traballar 
na situación 
actual co fin de 
adaptarse as 
intrucións COVID 
do 28-08-3-2020 

5.Documentación 
técnica. 
Normalización. 

4. Traballa en 

equipo de xeito 

responsable e 

respectuoso. 

Este estándar 

non se poderá 

traballar na 

situación 

actual co fin de 

adaptarse as 

intrucións 

COVID do 28-

08-3-2020 

BLOQUE 5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN  

Este bloque de contidos queda incluído nos bloque de contidos 2, 3 e 4 ao ser considerados transversais e traballados ao longo de todo 
o curso para a adquisición das competencias clave e para a consecución dos obxectivos fixados para a materia 
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3º ESO  
 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO 

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

3.Ferramentas e 
aplicacións 
básicas para a 
procura, a 
descarga, o 
intercambio e a 
publicación de 
información. 

4. Medidas de 
seguridade no uso 
dos sistemas de 
intercambio de 
información. 
5.Deseño, 
elaboración e 

1.  Analizar as 
propiedades dos 
materiais 
utilizados na 
construción de 
obxectos 
tecnolóxicos, 
recoñecendo a 
súa estrutura 
interna, en 
relación coas 
propiedades que 
presentan e as 
modificacións 
que se poidan 
producir. 
2. Utilizar de 
forma segura 
sistemas de 
intercambio de 
información. 
3.Utilizar un 
equipamento 
informático para 

1. Describe as 
características 
propias dos 
materiais de 
uso técnico, 
comparando as 
súas 
propiedades. 
2. Explica as 
técnicas de 
identificación 
das 
propiedades 
mecánicas dos 
materiais de 
uso técnico. 

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

4.Coñece as 
medidas de 

1. Proxectos de 
investigación  
do impacto 
ambiental do 
uso dos 
diferentes 
materiais 
plásticos 
2. Proba escrita 
3. Fichas para 
identificar as 
propiedades 
técnicas dos 
distintos 
plásticos, 
materiais de 
construción e 
materiais 
téxtiles 

-Na proba 
escrita 
identificación 
dos distintos 
materiais 
plásticos 
-Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Entrega das 
fichas no 
prazo 
establecido 
-Na proba 
escrita 
identificar as 
distintas 
propiedades, 
así como 
técnicas de 
conformación 
dos plásticos, 
materiais de 

- Realización dun proxecto 
de investigación “Podes vivir 
sen plásticos” 
-Realización de fichas para 
identificar as propiedades 
técnicas dos distintos 
plásticos, materiais de 
construción e materiais 
téxtiles 
- Realización dun proxecto 
de investigación “Os 
plásticos e a Mar” 
- Realización dunha proba 
escrita individual  

• CCL 
• CMCCT 
• CAA 
•CSD 
•CD 
•CSIEE 

• b 

• e 

• f 

• g 

• h 

• o 
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comunicación de 
proxectos 
técnicos coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

elaborar e 
comunicar 
proxectos 
técnicos. 

seguridade 
aplicables a 
cada situación 
de risco 

5.Instala e 
manexa 
programas e 
software 
básicos. 

6. Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos 
electrónicos. 

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

construción e 
materiais 
téxtiles 
- Nos 
proxectos de 
investigación 
valorarase a 
orixinalidade, 
a orde e 
limpeza do 
produto final, 
as TIC 
utilizadas na 
elaboración e 
presentación 
do informe, 
así como o 
contido do 
mesmo 
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BLOQUE 4. MÁQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL  

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1.Efectos da 
corrente eléctrica. 
Lei de Joule 
2.Circuíto 
eléctrico: 
magnitudes 
eléctricas, 
elementos, 
funcionamento e 
simboloxía. Lei de 
Ohm. 
3.Instrumentos de 
medida das 
magnitudes 
eléctricas básicas. 
4. Deseño, 
simulación e 
montaxe de 
circuítos eléctricos 
e electrónicos 
básicos. 
5.Sistemas de 
control por 
computador. 
Elementos básicos 
de programación. 

1.Relacionar os 
efectos da 
enerxía eléctrica 
e a súa 
capacidade de 
conversión 
noutras 
manifestacións 
enerxéticas. 
2.Experimentar 
con 
instrumentos de 
medida e obter 
as magnitudes 
eléctricas 
básicas.  
3.Deseñar e 
simular circuítos 
con simboloxía 
adecuada e 
montar circuítos 
con operadores 
elementais. 
4.Deseñar, 
montar e 
programar un 

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

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

3. Calcula as 
magnitudes 
eléctricas 
básicas en 
circuítos 
eléctricos 
sinxelos. 

4.Deseña e 
monta circuítos 
eléctricos e 
electrónicos 

1.Fichas para 
identificar as 
distintas 
transformacións 
da corrente 
eléctrica  
2.Fichas para 
asentar os 
coñecementos 
adquiridos 
sobre as 
magnitudes 
eléctricas 
básicas: 
Intensidade, 
Voltaxe, 
Resistencia, 
Potencia e 
Enerxía  
3. Probas 
escritas 
6.Prácticas no 
taller, onde se 
monten 
circuítos 
eléctricos 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas 
- Entrega das 
fichas no 
prazo 
establecido 
- Na proba 
escrita definir 
e calcular as 
distintas 
magnitudes 
eléctricas 
básicas nos 
distintos 
circuítos 
eléctricos 
presentados 
-Saber medir 
como 
mínimo, 

- Realización de fichas para 
identificar as distintas 
transformacións da corrente 
eléctrica 
- Realización de fichas para 
asentar os coñecementos 
adquiridos sobre as 
magnitudes eléctricas 
básicas: Intensidade, 
Voltaxe, Resistencia, 
Potencia e Enerxía eléctrica 
- Realización de probas 
escritas individuais  
- Realización de prácticas no 
taller, onde se monten 
circuítos eléctricos básicos  
para medir as distintas 
magnitudes eléctrica co 
polímetro. 
- Realización de diversas 
prácticas con programas 
sinxelos para a realización 
de circuítos eléctricos 
básicos 
- Realización de diversas 
prácticas con programas 

• CCL 
• CMCCT 
• CAA 
•CSD 
•CD 
•CSIEE 

• b 

• f 

• g 

• h 

• o 
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6.Ferramentas e 
aplicacións 
básicas para a 
procura, a 
descarga, o 
intercambio e a 
publicación de 
información. 

7. Medidas de 
seguridade no uso 
dos sistemas de 
intercambio de 
información. 
8.Deseño, 
elaboración e 
comunicación de 
proxectos 
técnicos coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

sistema sinxelo 
de control. 
5. Utilizar de 
forma segura 
sistemas de 
intercambio de 
información. 
6.Utilizar un 
equipamento 
informático para 
elaborar e 
comunicar 
proxectos 
técnicos. 
 

básicos 
empregando 
lámpadas, 
zumbadores, 
díodos LED, 
transistores, 
motores, 
baterías, 
conectores, 
condensadores 
e resistencias.  

5. Deseña 
circuítos 
eléctricos 
básicos, 
utilizando 
software 
específico e 
simboloxía 
adecuada, e 
experimenta 
cos elementos 
que o 
configuran. 
6.Elabora un 
programa 
informático que 
xestione o 
funcionamento 

básicos  para 
medir as 
distintas 
magnitudes 
eléctricas co 
polímetro 
7.Proba práctica 
no taller 
8. Realización 
de diversas 
prácticas para 
montar 
circuítos 
eléctricos 
básicos cun 
programa 
informático 
sinxelo 
9.Realización de 
diversas 
prácticas cun 
programa 
informático 
sinxelo para 
montar un 
sistema de 
control básico 
10. Traballo de 
investigación 

intensidades, 
resistencias e 
voltaxes nun 
circuíto serie, 
noutro 
paralelo e 
nun mixto 
-Saber 
realizar un 
circuíto serie, 
un paralelo e 
un mixto co 
programa 
informático 
- Saber 
realizar un 
sistema de 
control 
sinxelo cun 
programa 
informático 
- No proxecto 
de 
investigación 
valorarase a 
orixinalidade, 
a orde e 
limpeza do 
produto final, 

sinxelos para a realización 
de sistemas de control 
básicos 
- Traballo de investigación 
“Produción, transporte e 
distribución da enerxía 
eléctrica” 
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dun sistema de 
control. 

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

8.Coñece as 
medidas de 
seguridade 
aplicables a 
cada situación 
de risco 

9.Instala e 
manexa 
programas e 
software 
básicos. 

10. Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos 
electrónicos. 

11. Elabora, 
presenta e 
difunde 
proxectos 

“Producción, 
transporte e 
distribucixón da 
enerxía eléctrica” 

 
 

as TIC 
utilizadas na 
elaboración e 
presentación 
do informe, 
así como o 
contido do 
mesmo 
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técnicos con 
equipamentos  
informáticos. 

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS  
 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

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

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 

1.Deseña un 
prototipo que 
dá solución a un 
problema 
técnico, 
mediante o 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos. 
2.Elabora a 
documentación 
necesaria para 
a planificación 
da construción 
do prototipo. 
3. Constrúe un 
prototipo que 
dá solución a un 

1.Deseño e 
elaboración dun 
sistema de 
iluminación 
automatizado 
2.Presentación 
do sistema de 
iluminación 
elaborado   
 

- No deseño e 
elaboración 
do sistema 
de 
iluminación 
automatizado 
na aula taller 
de 
tecnoloxía, 
valorarase a 
orixinalidade, 
a orde e 
limpeza do 
produto final, 
o 
cumprimento 
das normas 
de 
seguridade 

-Deseño dun sistema de 
iluminación automatizado 
-Realización de dito obxecto 
tecnolóxico na aula taller. 
-Presentación do sistema 
automatizado finalmente 
construído, así como do 
proceso levado a cabo para 
a súa realización 

▪ CCL 
▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 

• a 

• b 

• c 

• d 

• e 

• f 

• g 

• h 

• m 

• l 

▪ o 
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materiais, 
ferramentas e 
técnicas 
axeitadas. 
4.Traballo en 
equipo. 
Distribución de 
tarefas e 
responsabilidades. 
Seguridade no 
ámbito de 
traballo. 
5.Documentación 
técnica. 
Normalización. 
Utilización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 
 

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. 
 

problema 
técnico, 
mediante o 
proceso de 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos. 
4. Traballa en 
equipo de xeito 
responsable e 
respectuoso. 

na aula taller, 
as TIC 
utilizadas na  
presentación 
do deseño do 
sistema e a 
dificultade da 
mesma. 
 

BLOQUE 5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 
Este bloque de contidos queda incluído nos bloque de contidos 1, 2, 3 e 4 ao ser considerados transversais e traballados ao longo de todo 
o curso para a adquisición das competencias clave e para a consecución dos obxectivos fixados para a materia 
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4ºESO  
 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

BLOQUE 2. INSTALACIÓNS EN VIVENDAS 

1.Instalacións 
características: 
eléctrica, de auga 
sanitaria e de 
saneamento. 
2.Outras 
instalacións: 
calefacción, 
gas, aire 
acondicionado e 
domótica. 
3. Normativa, 
simboloxía, 
análise 
e montaxe de 
instalacións 
básicas. 
4 Aforro 
enerxético nunha 
vivenda. 
Arquitectura 
bioclimática. 

1.Describir os 
elementos que 
compoñen as 
instalacións 
dunha vivenda 
e as normas 
que regulan o 
seu deseño e a 
súa utilización. 
2.Realizar 
deseños 
sinxelos 
empregando a 
simboloxía 
axeitada. 
3.Experimentar 
coa montaxe 
de circuítos 
básicos e 
valorar as 
condicións que 
contribúen ao 
aforro 
enerxético. 

1.Diferencia as 
instalacións 
típicas nunha 
vivenda. 
2.Describe os 
elementos que 
compoñen as 
instalacións 
dunha vivenda. 
3.Interpreta e 
manexa 
simboloxía de 
instalacións 
eléctricas, 
calefacción, 
subministración 
de auga e 
saneamento, aire 
acondicionado e 
gas. 
4.Deseña con 
axuda de 
software unha 
instalacións para 

1.Traballo de 
investigación 
sobre as 
instalacións 
presentas na 
vivenda 
familiar. 
2.Enquisa 
sobre hábitos 
enerxéticos 
3.Proba escrita 
4.Prácticas con 
software para 
deseñar unha 
instalación 
para unha 
vivenda tipo 
con criterios 
de eficiencia 
enerxética 
5. Prácticas na 
aula taller para 
realizar 
montaxes 

- Tanto no 
proxecto de 
investigación 
como na 
enquisa, 
valorarase a 
orixinalidade, a 
orde e limpeza 
do produto 
final, as TIC 
utilizadas na 
elaboración e 
presentación 
do informe, así 
como o 
contido do 
mesmo 
 

-Realización dun traballo de 
investigación  sobre as 
instalacións presentes nas 
vivendas familiares. 
- Realización  e análise 
dunha enquisa sobre 
hábitos enerxéticos. 
-Realización dunha proba 
escrita 
-Realización de prácticas na 
aula taller para realizar 
montaxes sinxelos  
-Realización de prácticas 
con software para deseñar 
unha instalación para unha 
vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética. 
 

  

• CMCC 

• CD 

• CSC 

• CSIEE 

• CMCCT 

• CAA 

• a 

• b 

• d 

• e 

• f 

• g 

• h 

• m 
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4.Avaliar a 
contribución 
da 
arquitectura 
da vivenda, das 
súas 
instalacións e 
dos hábitos de 
consumo ao 
aforro 
enerxético. 

unha vivenda 
tipo con criterios 
de eficiencia 
enerxética. 
5.Realiza 
montaxes 
sinxelos e 
experimenta e 
analiza o seu 
funcionamento. 
6.Propón 
medidas de 
redución do 
consumo 
enerxético dunha 
vivenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sinxelos  
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BLOQUE 3. ELECTRÓNICA 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1. Electrónica 
analóxica. 
2. Compoñentes 
básicos. 
3. Simboloxía e 
análise de 
circuítos 
elementais. 
4.Simboloxía e 
análise de 
circuítos 
elementais. 
5. Uso de 
simuladores para 
analizar o 
comportamento 
dos circuítos 
electrónicos 
6. Montaxe de 
circuítos sinxelos 
Electrónica 
dixital. 
7. Aplicación da 
álxebra de 
Boole a 
problemas 

1.Analizar e 
describir o 
funcionamento 
e a aplicación 
dun circuíto 
electrónico e 
os seus 
compoñentes 
elementais. 
2.Empregar 
simuladores 
que faciliten o 
deseño e 
permitan a 
práctica coa 
simboloxía 
normalizada. 
3. 
Experimentar 
coa montaxe 
de circuítos 
elementais e 
aplicalos no 
proceso 
tecnolóxico. 
4. Realizar 

1.Describe o 
funcionamento 
dun circuíto 
electrónico 
formado por 
compoñentes 
elementais. 
2.Explica as 
características e 
as funcións de 
compoñentes 
básicos: resistor, 
condensador, 
díodo  transistor 
3.Emprega 
simuladores para 
o deseño e a 
análise de 
circuítos 
analóxicos 
básicos, 
utilizando 
simboloxía 
axeitada. 
4.Realiza a 
montaxe de 

1. Fichas para 
analizar e 
describir o 
funcionamento 
a aplicación 
dun circuíto 
electrónico e 
os seus 
compoñentes 
elementais: 
resistor, 
condensador, 
díodo e 
transistor. 
2. Fichas 
prácticas na 
aula taller para 
experimentar 
montaxes de 
circuítos 
elementais. 
3. Prácticas 
con 
simuladores 
que permitan a 
práctica coa 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas 
- Entrega das 
fichas no prazo 
establecido 
- Na proba 
escrita de 
electrónica 
analóxica 
saber describir 
e 
funcionamento 
e aplicación 
dun circuíto 
electrónico e 
os seus 
compoñentes 
elementais: 
resistor, díodo, 
condensador e 

-Realización de fichas para 
analizar e describir o 
funcionamento a aplicación 
dun circuíto electrónico e 
os seus compoñentes 
elementais: resistor, 
condensador, díodo e 
transistor. 
-Realización de fichas 
prácticas na aula taller para 
experimentar montaxes de 
circuítos elementais. 
-Realización de prácticas 
con simuladores que 
permitan a práctica coa 
simboloxía normalizada. 
- Realización proba escrita 
de electrónica analóxica. 
- Realización de  
fichas para realizar 
operacións lóxicas 
empregando a álxebra de 
Boole. 
-Realización de fichas para 
relacionar formulacións 
lóxicas con procesos 

 
 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

• b 

• e 

• f 

• g 

• h 

• o 



 
                                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  CURSO 2021-2022  

 
       

 

 24 

Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

tecnolóxicos 
básicos 
8. Portas lóxicas. 

operacións 
lóxicas 
empregando a 
álxebra de 
Boole na 
resolución de 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 
Resolver 
mediante 
portas lóxicas 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos 

circuítos 
electrónicos 
básicos 
deseñados 
previamente. 
5.Realiza 
operacións 
lóxicas 
empregando a 
álxebra de Boole. 
6.Relaciona 
formulacións 
lóxicas con 
procesos 
técnicos. 
7.Resolve 
mediante portas 
lóxicas problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 

simboloxía 
normalizada. 
4.Proba escrita 
5.Fichas para 
realizar 
operacións 
lóxicas 
empregando a 
álxebra de 
Boole. 
6.Fichas para 
relacionar 
formulacións 
lóxicas con 
procesos 
técnicos, así 
como para 
resolver 
mediante 
portas lóxicas 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 
7. Proba 
escrita 
 
 
 
 

transistor. 
- Na proba 
escrita de 
Lóxica saber 
realizar 
operacións 
lóxicas 
empregando a 
a álxebra de 
Boole, así 
como saber 
resolver 
mediante 
portas lóxicas 
problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 
 
 

técnicos, así como para 
resolver mediante portas 
lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 
 - Realización de proba 
escrita de Lóxica. 
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BLOQUE 4. CONTROL E ROBÓTICA 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1. Sistemas 
automáticos; 
compoñentes 
característicos de 
dispositivos 
de control. 
2.Deseño e 
construción de 
robots. 
3. Graos de 
liberdade. 
4. Características 
técnicas. 
5. O computador 
como elemento 
de programación 
e control. 
6. Linguaxes 
básicas de 
programación. 
7. Aplicación de 
tarxetas 
controladoras 
na 
experimentación 
con 

1. Analizar 
sistemas 
automáticos 
e describir os 
seus 
componentes 
2. Montar 
automatismos 
sinxelos. 
3.Desenvolver 
un programa 
para 
controlar un 
sistema 
automático ou 
un robot e o 
seu 
funcionamento 
de 
forma 
autónoma. 
 

1.Describe os 
compoñentes 
dos sistemas 
automáticos. 
2.Analiza o 
funcionamento 
de automatismos 
en dispositivos 
técnicos 
habituais, 
diferenciando 
entre lazo aberto 
e pechado. 
3.Representa e 
monta 
automatismos 
sinxelos. 
4.Desenvolve un 
programa 
para controlar un 
sistema 
automático 
ou un robot que 
funcione 
de forma 
autónoma en 

-Fichas para 
describir os 
compoñentes 
dos sistemas 
automáticos 
-Fichas para 
analizar o 
funcionamento 
de 
automatismos 
en dispositivos 
técnicos 
habituais, 
diferenciando 
entre lazo 
aberto e lazo 
pechado. 
- Prácticas con 
software 
específico para 
controlar un 
sistema 
automático. 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas e 
prácticas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas e das 
prácticas 
prantexadas. 
- Entrega das 
fichas no prazo 
establecido 
 

-Realización de fichas para 
describir os compoñentes 
dos sistemas automáticos . 
-Realización de fichas para 
analizar o funcionamento 
de automatismos en 
dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando 
entre lazo aberto e lazo 
pechado. 
- Realización de prácticas 
con software específico 
para controlar un sistema 
automático. 

  

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

• e 

• f 

• g 
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prototipos 
deseñados. 

función da 
realimentación 
que recibe do 
contorno 

BLOQUE 5. PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1.Análise de 
sistemas 
hidráulicos 
e pneumáticos. 
2. Compoñentes. 
3.Principios 
físicos de 
funcionamento. 
4.Simboloxía. 
5. Uso de 
simuladores no 
deseño 
de circuítos 
básicos. 
6 Aplicación en 
sistemas 
industriais 

1. Coñecer as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
neumática. 
2. Identificar e 
describir as 
características 
e o 
funcionamento 
deste tipo de 
sistemas. 
3. Coñecer e 
manexar con 
soltura a 
simboloxía 
necesaria para 
representar 
circuítos. 
4. 
Experimentar 

1. Describe as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática. 
2. Identifica e 
describe as 
características e 
o funcionamento 
deste tipo de 
sistemas. 
3. Emprega a 
simboloxía e 
a nomenclatura 
para representar 
circuítos que 
resolvan un 
problema 
tecnolóxico. 
4. Realiza 
montaxes de 

1.Fichas para 
describir as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática, 
así como para 
describir o 
funcionamento 
deste tipo de 
sistemas. 
2.Fichas que 
axuden a 
manexar a 
simboloxía e 
nomenclatura 
para 
representar 
circuítos que 
resolvan 
problemas 

- Orde e 
limpeza nas 
fichas 
realizadas 
- Realización 
de todos os 
exercicios das 
fichas 
- Entrega das 
fichas no prazo 
establecido 
- Na proba 
escrita saber 
describir e 
deseñar un 
circuíto 
pneumático e 
os seus 
compoñentes 
elementais, 
manexando 
correctamente 

-Realización de fichas para 
describir as principais 
aplicacións das tecnoloxías 
hidráulica e pneumática, así 
como para describir o 
funcionamento deste tipo 
de sistemas. 
-Realización de 
fichas que axuden a 
manexar a simboloxía e 
nomenclatura para 
representar circuítos que 
resolvan problemas 
tecnolóxicos. 
-Realización de fichas 
prácticas no taller para 
realizar montaxes sinxelos 
pneumáticos. 
-Realización de proba 
escrita  
 
  

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

• e 

• f 

• g 

• h 

▪ o 
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con 
dispositivos 
pneumáticos 
ou simuladores 
informáticos 
 

circuítos sinxelos 
pneumáticos ou 
hidráulicos con 
compoñentes 
reais ou 
mediante 
simulación. 

tecnolóxicos. 
3. Fichas 
prácticas no 
taller para 
realizar 
montaxes 
sinxelos 
pneumáticos.  
4.Proba escrita 

a simboloxía e 
nomenclatura 
propia destes 
sistemas, así 
como saber 
describir o 
funcionamento 
dos mesmos. 
 
 

 
 

 

BLOQUE 6. TECNOLOXÍA E SOCIEDADE 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de 
corrección 

Actividades Competencias 
clave 

Obxectivos 

1. O 
desenvolvemento 
tecnolóxico 
ao longo da 
historia. 
2. Análise da 
evolución de 
obxectos 
técnicos e 
tecnolóxicos. 
Importancia 
da normalización 
nos 
produtos 
industriais 
3. 

1. Coñecer a 
evolución 
tecnolóxica 
ao longo da 
historia. 
2. Analizar 
obxectos 
técnicos e 
tecnolóxicos 
mediante a 
análise de 
obxectos. 
3. Valorar a 
repercusión da 
tecnoloxía 
no día a día. 

1. Identifica os 
cambios 
tecnolóxicos máis 
importantes que 
se produciron ao 
longo da historia 
da humanidade. 
2.Analiza 
obxectos técnicos 
e a súa relación 
co contorno, 
interpretando a 
súa función 
histórica 
e a evolución 
tecnolóxica. 

1. Proxecto de 
investigación: 
“Evolución 
tecnolóxica ao 
longo da 
historia” 

-No proxecto 
de 
investigación 
valorarase a 
orixinalidade, a 
orde e limpeza 
do produto 
final, os 
contidos e as 
TIC utilizadas 
na elaboración 
e presentación 
do informe, así 
como o 
contido do 
mesmo 

- Realización dun proxecto 
de investigación: 

“Evolución tecnolóxica ao 
longo da historia” 

▪ CMCCT 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCL 

• a 

• f 

• g 

• l 

• m 

▪ n 
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Aproveitamento 
de materias 
primas e recursos 
naturais. 
4. Adquisición de 
hábitos que 
potencien o 
desenvolvemento 
sustentable 

3. Elabora xuízos 
de valor fronte 
ao 
desenvolvemento 
tecnolóxico 
a partir da análise 
de obxectos, 
relacionado 
inventos e 
descubertas 
co contexto en 
que se 
desenvolven. 
4.Interpreta as 
modificacións 
tecnolóxicas, 
económicas e 
sociais en cada 
período histórico, 
axudándose de 
documentación 
escrita 
e dixital. 
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3. CONCRECIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO 

MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

2º ESO  

PRIMEIRA  AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: ELECTRICIDADE 
TEMPORALIZACIÓN: primeiro trimestre completo (28 sesións) 

  

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

 Fichas para identificar os 
compoñentes básicos dun 
circuíto eléctrico, así como para 
explicar o seu funcionamento e 
a súa simboloxía. 
Fichas para diseñar e resolver 
circuítos eléctricos. 

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

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

Probas escritas 
- Proba escrita cálculos de 
magnitudes eléctricas e 
identificación de compoñentes 
básicos dun circuíto eléctrico.  
- Proba de realización de 
circuítos en serie, paralelo e 
mixtos. 

9,00 9,00 6,00 3,00 0,00 



 
                                                                                                                                            DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  CURSO 2021-2022  

 
       

 

 30 

Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

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

Montaxe dun sinxelo circuíto 
eléctrico con software 
específico.  

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

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

Prácticas na aula taller para 
montar circuítos eléctricos cos 
compoñentes básicos. 
 

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

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

Elaboración dun xogo co 
programa Scratch “Cantos 
sabes de electricidade” 

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

27,00 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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SEGUNDA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: ESTRUTURAS 
TEMPORALIZACIÓN: 12 sesións   

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

Cuestionario EDIXGAL sobre 
estruturas  

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

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

Traballo de investigación “As 
estruturas que nos rodean” 
 

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 
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Identifica os esforzos 
característicos e a súa 
transmisión nos elementos 
que configuran a estrutura. 

 
Fichas estruturas en papel    

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

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

Proba escrita 3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: MECANISMOS 
TEMPORALIZACIÓN: 24 sesións 

  

Describe, mediante 
información escrita e gráfica, 
como transforman e 
transmiten o movemento 
distintos mecanismos 

1. Fichas físicas  3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

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

1. Proba escrita pancas (30%); 
proba escrita mecanismos de 
transmisión circular (70%) 

9,00 9,00 6,00 3,00 0,00 
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Explica a función dos 
elementos que configuran 
unha máquina ou un sistema 
desde o punto de vista 
estrutural e mecánico 

1. Cuestionario EDIXGAL pancas 
(50%); 2. Cuestionario EDIXGAL 
mecanismos de transmisión 
circulares 

3 3 2 1 0 

Simula mediante software 
específico e mediante 
simboloxía normalizada 
sistemas mecánicos. 

Montaxe dun sinxelo sistema 
mecánico con software 
específico TINKERCAD 

1,5 1,5 1 0,5 0 

Deseña sistemas mecánicos 
que cumpran unha función 
determinada/Manexa 
programas e software 
básicos/Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos 
electrónicos/Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos sinxelos con 
equipamentos 
informáticos/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE BLOQUE 1 
PROGRAMACIÓN 

Deseño dun mecanismo na aula 
taller de tecnoloxía  

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 
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Elabora sistemas mecánicos 
que cumpran unha función 
determinada/Manexa 
programas e software 
básicos/Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos 
electrónicos/Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos sinxelos con 
equipamentos 
informáticos/ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE BLOQUE 1 
PROGRAMACIÓN 
 
 
 

Elaboración dun operador 
mecánico na aula taller de 
tecnoloxía, a partir do deseño 
realizado. 

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

40,50 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: MATERIAIS, MADEIRA E METÁIS 
TEMPORALIZACIÓN: terceira avaliación completa (21 sesións)   

Describe as características 
propias dos materiais de uso 
técnico/ Identifica tipos de 
materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos 
cotiás. 

1. Fichas de materiais en papel  3 3 2 1 0 

Describe as características 
propias dos materiais de uso 
técnico/ Identifica tipos de 
materiais con que están 
fabricados obxectos técnicos 
cotiás/Traballa en equipo de 
xeito respectuoso 

Proba escritas: 
-Proba escrita de propiedades 
dos materiais e da madeira 
(50%). 
-Proba escrita dos materiais 
metálicos(50%). 

9 9 6 3 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Manexa espazos web, 
plataformas e outros sistemas 
de intercambio de 
información./Coñece as 
medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de 
risco/Instala e manexa 
programas e software 
básicos./Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos 
electrónicos./Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos 
informáticos. 

Traballo de investigación: “Os 
incendios forestais” 

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

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

Traballo de investigación: “O 
uso dos materiais técnicos na 
túa casa”  

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

24,00 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

3º ESO 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: ELECTRICIDADE   
Temporalización: 20 sesións (1ª avaliación)   

Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 

Proba escrita de electricidade 
circuítos (40%) 
Proba escrita de electricidade 
xeral (60%)  

9,00 9,00 6,00 3,00 0,00 

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

 

Montaxe dun sinxelo circuíto 
eléctrico con software 
específico.  

1,5 1,5 1,00 0,50 0,00 

Calcula as magnitudes 
eléctricas básicas en circuítos 
eléctricos sinxelos. 
Explica os principais efectos 
da corrente eléctrica e a súa 
conversión.  

Fichas para asentar os 
coñecementos adquiridos sobre 
as magnitudes eléctricas 
básicas: Intensidade, Voltaxe, 
Resistencia, Potencia e Enerxía 
e sobre os principais efectos da 
corrente eléctrica e a súa 
conversión  

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 
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Utiliza os instrumentos de 
medida para coñecer as 
magnitudes eléctricas de 
circuítos básicos. 

Prácticas no taller, onde se 
monten circuítos eléctricos 
básicos para medir as distintas 
magnitudes co polímetro  

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL   19,50         

CALIFICACIÓN FINAL   10,00         
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: PRODUCCIÓN, TRANSPORTE E 
DISTRIBUCIÓN DE ENERXÍA 
Temporalización: 6 sesións   

Manexa espazos web, 
plataformas e outros sistemas 
de intercambio de 
información./Coñece as 
medidas de seguridade 
aplicables a cada situación de 
risco/Instala e manexa 
programas e software 
básicos./Utiliza 
adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos 
electrónicos./Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos 
informáticos. 
Explica os principais efectos 
da corrente eléctrica e a súa 
conversión 
  

Traballo de investigación 
“Producción, transporte e 
distribución da enerxía 
eléctrica”  

9 9,00 6,00 3,00 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: ELECTRÓNICA ANALÓXICA 
Temporalización: 14 sesións 

 
 

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

Fichas para asentar os 
coñecementos adquiridos sobre  
electrónica analóxica básica 

6 6 4 2 0 

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

Proba escrita de electrónica 
analóxica 

9 9,00 6,00 3,00 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

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

Prácticas no taller, onde se 
monten circuítos eléctricos e 
electrónicos básicos  

1,50 1,50 1,00 0,50 0 

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

Prácticas para  montar circuítos 
eléctricos e electrónicos básicos 
cun programa informático 
sinxelo 

1,5 1,5 1 0,5 0 
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Deseña un prototipo que dá 
solución a un problema 
técnico, mediante o proceso 
de resolución de problemas 
tecnolóxicos./Elabora a 
documentación necesaria 
para a planificación da 
construción do 
prototipo./Constrúe un 
prototipo que dá solución a 
un problema técnico, 
mediante o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos./Traballa en 
equipo de xeito responsable e 
respectuoso. 

Deseño e elaboración dun 
sistema de iluminación 
automatizado 

6 6,00 4,00 2,00 0 

PUNTUACIÓN TOTAL   33,00         

CALIFICACIÓN FINAL   10,00         
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: PLÁSTICOS, TÉXTILES E MATERIAIS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Temporalización: 20 sesións (3ª avaliación completa)   

Describe as características propias 
dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas 
propiedades./Explica as técnicas de 
identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso 
técnico. 

Fichas , tanto físicas como en 
EDIXGAL 

3 3,00 2,00 1,00 0 

Describe as características propias 
dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas 
propiedades./Explica as técnicas de 
identificación das propiedades 
mecánicas dos materiais de uso 
técnico. 

Proba escrita 9 9,00 6,00 3,00 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Manexa espazos web, plataformas 
e outros sistemas de intercambio 
de información./Coñece as 
medidas de seguridade aplicables a 
cada situación de risco/Instala e 
manexa programas e software 
básicos./Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos./Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos 
informáticos. 

Proxecto de investigación do impacto 
ambiental do uso dos diferentes 
materiais plásticos "Podes vivir sen 
plásticos?"  

3 3,00 2,00 1,00 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Manexa espazos web, plataformas 
e outros sistemas de intercambio 
de información./Coñece as 
medidas de seguridade aplicables a 
cada situación de risco/Instala e 
manexa programas e software 
básicos./Utiliza adecuadamente 
equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos./Elabora, 
presenta e difunde proxectos 
técnicos con equipamentos 
informáticos. 

Proxecto de investigación do impacto 
ambiental do uso dos diferentes 
materiais plásticos "Os plásticos e a 
Mar"  

6 6,00 4,00 2,00 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

21,00 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

 

4º ESO 

 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 1: ELECTRÓNICA ANALÓXICA 
Temporalización: 28 sesións 

  

Repaso estándares de aprendizaxe de 
electricidade 

Ficha repaso contidos mínimos 
de electricidade indispensables  

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

Describe o funcionamento dun circuíto 
formado por compoñentes 
elementais./Explica as características 
e as funcións de compoñentes básicos: 
resistor, condensador, díodo e 
transistor 

Proba escrita  6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Describe o funcionamento dun circuíto 
formado por compoñentes 
elementais./Explica as características 
e as funcións de compoñentes básicos: 
resistor, condensador, díodo e 
transistor 

Fichas para analizar e describir o 
funcionamento e aplicación dun 
circuíto electrónico e os seu 
compoñentes elementais: 
resistor, condensador, díodo e 
transistor  

6,00 6 4 2 0,00 

Realiza a montaxe de circuítos 
electrónicos básicos deseñados 
previamente 

Fichas prácticas na aula taller 
para experimentar montaxes de 
circuítos elementais. 

6 6 4 2 0 

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

Prácticas  con simuladores que 
permitan a práctica coa 
simboloxía normalizada. 

1,5 1,5 1 0,5 0 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

22,50 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 2: ELECTRÓNICA DIXITAL 
Temporalización:15 sesións 

  

Realiza operacións lóxicas 
empregando álxebra de 
Boole/Relaciona formulacións lóxicas 
con procesos técnicos./Resolve 
mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

Proba escrita 6,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

Resolve mediante portas lóxicas 
problemas tecnolóxicos sinxelos 

Prácticas de taller 3,00 3,00 2,00 1,00 0 

 
Realiza operacións lóxicas 
empregando álxebra de 
Boole/Relaciona formulacións lóxicas 
con procesos técnicos./Resolve 
mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos  

Fichas, tanto físicas como on 
line 

6,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

UNIDADE DIDÁCTICA 3: NEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
Temporalización:16 sesións 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Describe as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática/Identifica e describe as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas/Emprega a 
simboloxía e a nomenclatura para 
representar circuítos que resolvan un 
problema tecnolóxico 

Fichas para describir as 
principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática, así como para 
describir o funcionamento deste 
tipo de sistemas; Fichas que 
axuden a manexar a simboloxía 
e nomenclatura para 
representar circuítos que 
resolvan problemas 
tecnolóxicos  

6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

Describe as principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática/Identifica e describe as 
características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas/Emprega a 
simboloxía e a nomenclatura para 
representar circuítos que resolvan un 
problema tecnolóxico 

Proba escrita 6,00 6,00 4,00 2,00 0,00 

Realiza montaxes de circuítos sinxelos 
pneumáticos ou hidráulicos con 
compoñentes reais ou mediante 
simuladores 

Fichas prácticas no taller para 
realizar montaxes sinxelos 
pneumáticos 

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL   30,00         

CALIFICACIÓN FINAL   10,00         
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
MÁXIMO 

INDICADORES DE LOGRO 

CONSEGUIDO 
BASTANTE 

CONSEGUIDO 
POUCO 

CONSEGUIDO 
NADA 

CONSEGUIDO 

UNIDADE DIDÁCTICA 4: INSTALACIÓNS DUNHA VIVENDA 
Temporalización:5 sesións   

Diferencia as instalacións típicas 
nunha vivenda/Describe os elementos 
que compoñen as instalacións dunha 
vivenda/Interpreta e manexa 
simboloxía de instalacións eléctricas, 
calefacción, subministración 
de auga e saneamento, aire 
acondicionado 
e gas/Propón medidas de 
redución do consumo enerxético 
dunha vivenda. 
 

Proba escrita 3 3 2 1 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Diferencia as instalacións típicas 
nunha vivenda/Describe os elementos 
que compoñen as instalacións dunha 
vivenda/Interpreta e manexa 
simboloxía de instalacións eléctricas, 
calefacción, subministración 
de auga e saneamento, aire 
acondicionado 
e gas/Propón medidas de 
redución do consumo enerxético 
dunha vivenda. 
 

Traballo de investigación sobre 
as instalacións presentes na 
vivenda familiar  

3 3 2 1 0 

Deseña con axuda de software unha 
instalacións para unha vivenda tipo 
con criterios de eficiencia enerxética. 

Prácticas con software para 
deseñar unha instalación para 
unha vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética 

1,5 1,5 1 0,5 0 
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Instituto de Ensino Secundario 

MONTE CARRASCO 

Realiza montaxes sinxelos e 
experimenta e analiza o seu 
funcioamento 

Prácticas na aula taller para 
realizar montaxes sinxelos 

1,50 1,50 1,00 0,50 0 

UNIDADE DIDÁCTICA 5: ROBÓTICA 
Temporalización:20 sesións 

 

Describe os compoñentes dos 
sistemas automáticos/Analiza o 
funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais, 
diferenciando entre lazo aberto e 
pechado/Desenvolve un programa 
para controlar un sistema automático 
ou un robot que funcione de forma 
autónoma en función da 
retroalimentación que recibe da 
contorna. 
 
 
 
 
  

Prácticas con software 
específico para controlar un 
sistema automático   

9,00 9,00 6,00 3,00 0 

UNIDADE DIDÁCTICA 6: TECNOLOXÍA E SOCIEDADE   
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MONTE CARRASCO 

Temporalización: 5 sesións 

Identifica os cambios tecnolóxicos 
máis importantes que se produciron 
ao longo da historia da 
humanidade/Analiza obxectos 
técnicos e a súa relación coa contorna, 
interpretando a súa función histórica e 
a evolución tecnolóxica/ Elabora 
xuízos de valor fronte ao 
desenvolvemento tecnolóxico a partir 
de análise de obxectos, relacionando 
inventos e descubertas co contexto en 
que se desenvolven/Interpreta as 
modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada período 
histórico, axudándose de 
documentación escrita e dixital. 

Proxecto de investigación: 
"Evolución tecnolóxica ao longo 
da historia" 

3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 

PUNTUACIÓN TOTAL 

  

19,50 

  CALIFICACIÓN FINAL 10,00 
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4.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA    

✓ Ensinanza presencial:  A profesora elabora recursos propios que fai chegar ao alumnado 

de forma física (fotocopias) así como a través de EDIXGAL. Para afianzar os 

coñecementos adquiridos se elaboran fichas que se entregan ao alumnado para realizar 

durante as sesións lectivas, así como cuestionarios e actividades varias (encrucillados, 

glosarios, kahoots,  etc) presentadas en EDIXGAL. Todas as tarefas realizadas na materia 

quedan corrixidas e publicadas nos cursos Moodle-EDIXGAL correspondentes. 

✓ Ensinanza semipresencial ou non presencial: Todos os recursos e as actividades 

requeridas estarán dispoñibles para o alumnado en EDIXGAL. No caso das fichas 

realizadas en presencial en papel, serán enviadas a EDIXGAL polo alumnado na tarefas 

correspondentes programadas pola profesora. A maiores se combinará Moodle con clases 

on-line a través da plataforma Cisco-Webex. 

5. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO  

Para acadar unha nota positiva (5 ou superior) en cada trimestre será necesario superar o grao 

mínimo (bastante conseguido) de todos os estándares de aprendizaxe impartidos nese trimestre e 

acadar unha nota mínima de 5 sobre 10. 

No caso de non superar unha avaliación, a profesora no seguinte trimestre fará un seguimento con 

fichas de reforzo e/ou traballos de investigación e/ou proba escrita para poder acadar unha nota 

positiva nos estándares de aprendizaxe correspondentes a avaliación non superada. 

A nota da materia de tecnoloxía na convocatoria ordinaria de xuño será a media aritmética das notas 

acadadas nos tres trimestres do curso académico. 

Para aquel alumnado que non acade os estándares de aprendizaxe fixados nesta programación 

na convocatoria ordinaria de xuño,  fixarase unha proba extraordinaria no mes de xuño na que se 

incluirán todos os estándares de aprendizaxe traballados ao longo do curso académico. Para poder 

acadar unha nota positiva, será necesario obter un mínimo de 5 en dita proba. A data  será fixada 

pola Dirección do Centro Educativo. 

Co fin de facilitar a preparación da proba extraordinadria polo alumnado, o período comprendido 

entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á preparación e realización de dita proba, con 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. 
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6.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS EMPREGADOS  

Para desenvolver esta programación, son necesarios unha serie de medios e recursos. A 

dotación de ferramentas e equipamento didáctico é fundamental. 

O departamento garantirá os medios necesarios para poder desenvolver esta programación de 

maneira presencial, pero tamén semipresencial ou non presencial. Estes medios serán os seguintes: 

 

Recursos impresos. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) 

– Material elaborado polo profesorado do departamento de Tecnoloxía e que se lle fará chegar 

ao alumnado de maneira impresa e a través de EDIXGAL. 

 

Material audiovisual. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) 

– Vídeos e documentais.  

–  Proxector de vídeo para ordenador. (só en ensinanza presencial) 

– Aplicación Cisco-Webex (en ensinanza semipresencial e non presencial) 

– O material audiovisual  utilizarase despois de ter sido visto polo profesorado, e elaborado 

unha actividade de traballo. 

 

Material informático. (nos tres escenarios posibles de ensinanza) 

– O Centro dispón de  aulas ABALAR para todos os niveis e é centro EDIXGAL de 1º a 4º ESO.  

– Internet é un medio idóneo para a busca de información e comunicación co alumnado.  

– Programas de software educativo. Ferramentas weo 2.0; Crocodrile e tinkercad (deseño e 

ensaio de circuítos eléctricos) e Fluidsim (simulador de circuitos neumáticos e hidráulicos), 

Arduino. MBlock, Scratch (programación e robótica) OBS, Openshot Editor (produción e 

edición de vídeos), Gimp (edición de imaxes) 

 

Modelos e obxectos técnicos. (so en ensinanza presencial) 

Poden ser moi útiles distintos obxectos, ben adquiridos polo departamento, ou ben achegados 

polos  alumnos. Serven para aplicar o método de análise ou ben para a súa utilización en prácticas. 

É moi barato e sinxelo  conseguir diversos obxectos nunha chatarrería, como motores de 

explosión de motocicletas ou compresores, motores eléctricos de lavadoras, e diversa circuitería 

electrónica de refugallo. A profesora garantirá a hixienización de todos os modelos e obxectos 

técnicos manipulados polo alumnado. 
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Ferramentas e máquinas-ferramentas. (so en ensinanza presencial) 

Disponse de aula taller de tecnoloxía con dotación de ferramentas, materiais (plástico, madeira, 

metais, etc.) e máquinas ferramenta. 

Tamén é importante dispoñer de instrumentos de medida como metros, calibres, polímetros, etc. 

No presente curso académico o alumnado deberá cumprir o protocolo COVID establecido para a 

aula taller. Para iso: 

➢ Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis 

informativos. 

➢ Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do 

alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así mesmo, 

engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando 

sexa posible a utilización de materiais desbotables. 

➢ O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 

da práctica supoña a mínima manipulación posible.Deberán ser hixienizados despois de 

cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a. 

 

7.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE.  

 

Ao rematar o curso escolar 2021-2022, como todos os cursos escolares, pasaráselle ao 

alumnado que cursa a materia de Tecnoloxía e Tecnoloxías da Información e Comunicación unha 

enquisa de valoración con aspectos relacionados cos contidos da materia, así como da práctica 

docente. 

 

 
8.  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 

 

No presente curso escolar 2021-22  non hai alumnado coa materia de Tecnoloxía pendente.  

 En caso de que ao longo do curso se matricule alumnado coa materia pendente, deberá seguir 

as seguintes instrucións: 
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A profesora preparará traballo que compartirá co alumnado a través da Aula Virtual do centro 

para así garantir o seguimento  e a entrega das tarefas propostas nos tres posibles escenarios neste 

curso escolar (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) para o alumnado coa materia 

pendente e que terán que entregar en dous prazos: 

- Primeiro prazo: 30 de novembro 

- Segundo prazo: 11 de marzo 

En caso de non superar os mínimos establecidos, o alumnado terá que realizar unha proba 

escrita no mes de maio. En caso de non superala, terán a convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  

 

Durante as  primeiras semanas do presente curso escolar realizarase unha observación  para 

avaliar as distintas competencias básicas co fin de coñecer a situación de partida de cada 

alumno. 

Analizados os resultados e escoitado o Departamento de Orientación, se é necesario, como 

medidas individuais se establecerán Plans de Traballo Individualizados, nos que se farán 

constar os mínimos exisibles a acadar para cada estándar de aprendizaxe traballado ou ACS. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

Hai unha gran diversidade de alumnado, tanto en capacidades iniciais, como nos seus intereses, 

ou nos distintos procesos de maduración persoal e de aprendizaxe. 

Evitouse definir modelos ríxidos de aprendizaxe, deixando abertas vías de estudo, 

desenvolvemento e aplicación dos contidos, que garantan a adquisición das capacidades e 

obxectivos, a alumnos de características diversas, e con diferentes ritmos de aprendizaxe. 

A análise dos coñecementos previos, inquedanzas e intereses dos alumnos, así como do entorno 

sociocultural no que se desenvolven, darán pautas de actuación en cada momento concreto. 

Contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade: 

• Cambios na metodoloxía de avaliación 

• Cambios de organización da clase. 

• ACs 
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• Plans de traballo individualizado 

• Realización dun elevado número de actividades de carácter aberto, no que o alumnado poda 

participar segundo as súas capacidades, aptitudes e intereses. 

• En cada unidade didáctica, proporcionar actividades de reforzo e de ampliación para aqueles 

alumnos que o requiran. 

• Usar materiais de lectura complementarios, libros de divulgación científica, documentación 

técnica e folletos, que poden resultar mais atractivos ó alumnado, favorecendo a motivación. 

• Apoiar o proceso de ensinanza mediante o uso de maior cantidade de instrucións e axudas. 

Asemade as diversas necesidades educativas que presenten o noso alumnado serán afrontadas 

en colaboración coa orientadora do centro e de ser necesario co profesor de Pedagoxía Terapéutica 

do mesmo. 

 

Terase  especial interese en promover actitudes de respecto á igualdade de dereitos e 

oportunidades entre mozos e mozas. Así como favorecer a integración de alumnos con 

discapacidades e alumnos procedentes doutras  culturas. 
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11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

QUE CORRESPONDA.  

 

Para o curso 2016-2017 traballaranse os seguintes valores como elementos  transversais: 

a) Desde a materia de Tecnoloxía vaise traballar a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

b) Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención 

da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución 

pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a 

democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, 

e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas do terrorismo, e a 

prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Evitaranse os comportamentos e os 

contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación 

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual. Para isto, desde a materia de Tecnoloxía 

empregarase a Aprendizaxe Cooperativa como medio ppara traballar estes contidos 

transversais. 

c) Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan 

afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o 

sentido crítico. 

d)  Por último antes, durante e despois das saídas extraescolares que se realicen na materia de 

Tecnoloxía traballarase o ámbito da educación e a seguridade viaria, promoveranse accións 

para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, coa finalidade de que 

os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en 

calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, respecten 
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as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e 

as súas secuelas.  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  

 

Debido a situación sanitaria actual, o Departamento de Tecnoloxía non programará actividades 

complementarias nin extraescolares. 

De acadar unha melloría substancial na situación sanitaria, o Departamento poderá 

reprogramar esta parte do presente documento, quedando constancia deste cambio na 

Memoria de Departamento en Xuño de 2022. 

 

13.  MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

Este é un documento susceptible de futuras modificacións en función da evolución da pandemia do 

COVID-19 e de futuras instrucións da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

Todas as modificacións realizadas quedarán reflectidas na Memoria Final de Departamento cando 

finalice o presente curso escolar 2021-2022. 
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ANEXO 1: PROTOCOLO COVID AULA TALLER 
 
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO 
NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (versión 06/07/21) 
 
23. Medidas específicas para Aula taller de Tecnoloxía 
No taller de Tecnoloxía dispoñemos de 7 grandes mesas para o traballo habitual en equipos 
cooperativos, ferramentas colocadas en paneis de parede, zona de mecanizado para as grandes 
máquinas-ferrementas e un banco de madeira, así como dun pequeno almacén onde se garda o 
material mais voluminoso, como os taboleiros de aglomerado e contrachapado. Conta tamén cunha 
pileta e un termo de auga, así como un dispensador para xabón líquido e outro para papel. 
O aforo máximo do taller, dado o seu tamaño e seguindo  as INSTRUCIÓNS PROTOCOLO DE 
ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO 
DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 versión 06/07/21, é de 18 alumnos e alumnas e 1 
profesor/a. 
As medidas xerais de protección individual son as que se recollen no apartado 3, medidas de 
protección individual, no PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS 
CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 Tamén 
debemos aplicar especialmente o relativo ao apartado 5. 

➢ Dotación mínima da Aula Taller 
✓ Xabón de mans. 
✓ Dispensador de xel hidroalcóholico. 
✓ Dispensador de papel individual. 
✓ Limpador desinfectante de pistola. 
✓ Spray de alcohol ao 70% ou outra solución viricida. 
✓ Papeleiras con bolsa, protexidas con tapa e accionadas por pedal. 

➢ Distribución dos espazos 
O espazo Aula Taller pode ser usado durante a xornada lectiva por alumnado de diferentes niveis, 
polo que se considera imprescindible: 

✓ Ventilación frecuente, sobre todo entre clases, e incluso durante as clases, si as 
condicións meteorolóxicas o permiten. 

✓ Para facilitar a limpeza da aula, non se deixará material enriba das mesas.  O alumnado 
levará e traerá o seu material, solo o estritamente necesario; unha vez que o alumno 
chegue á aula non se permitirá que volva á súa aula de referencia a buscar material que 
lle esqueceu. 

✓ O alumnado levará á aula taller o material que necesite; non se permite que se presten o 
material entre alumnado. 

✓ Cando o alumnado chegue á aula taller deberá hixienizar o seu posto de traballo, e 
incluso o ordenador (si é o caso); deberá facer o mesmo cando remate a sesión de 
traballo. 

✓ Cada alumno que vaia á aula taller terá asignado un posto de traballo que usará sempre 
que vaia á aula.  Levarase un rexistro de qué alumnado ten asignado qué posto de 
traballo.   
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➢ Actividade diaria: 
 

✓ A profesora acompañará ao alumnado desde a aula de referencia ao taller para evitar 
aglomeracións; desprazaranse en silencio e cumprindo as medidas de distancia 
interpersoal e seguindo o sentido correcto de circulación (sempre pola dereita) . Isto 
evitará que se formen aglomaracións nos corredores evitando así contactos innecesarios. 
O alumnado levará ao taller o estrictamente necesario; unha vez alí non poderá volver a 
saír a recoller nada á súa aula de referencia. 

✓ O taller dispón de dúas portas: unha de entrada e outra de saída. Ao  entrar no taller, 
alumnado e profesorado, hixienizarán as mans na pileta con auga e xabón e collerán o 
papel co que secar as superficies que han de hixienizar cunha solución viricida (mesa e 
taburete, e ordenador se non é de uso propio).  

✓ Non deberán moverse dos seus postos, salvo permiso expreso da profesora. Isto evitará 
aglomeracións no momento do reparto de materiais ou instrumental. 

✓ En caso de ter que ir ao aseo, e en xeral, sempre que por calquera razón deban 
abandonar a aula de xeito individual, deberán hixienizarse as mans ao saír e ao volver á 
aula. 

✓ Nas prácticas experimentais priorizarase en todo momento a actividade individual para 
evitar diminuír a distancia de seguridade ou compartir material. 

✓ Os materiais que irremediablemente deban ser compartidos hixienizaranse antes e 
despois so deu uso. O proceso de desinfección vai depender do tipo de obxecto a 
desinfectar, o tipo de material do que está feito... pudendo realizarse mediante varios 
procedementos: 

❖ Limpeza directa con auga e xabón. 
❖ Limpeza cunha disolución de lixivia ao 2%. 
❖ Limpeza cunha disolución alcohólica ao 70º. 

✓ O alumnado non poderá compartir material persoal (bolígrafo, lapis, goma, regra, 
calculadora...). 

✓ Finalizada a sesión lectiva,  o alumnado hixienizará o seu posto de traballo e ao saír  
volverá a hixienizar as mans no dispensador que está ao lado da porta de saída.  

✓ A profesora acompañará ao alumnado á súa aula de referencia. 
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ANEXO II: ITINERARIO LECTOR 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN 
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1. XUSTIFICACIÓN DA ÁREA DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
 

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na 
sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten 
satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a 
capacidade de analizar e redeseñar a relación  entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades 
sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta 
materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas coas TIC 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 das 
novas tecnoloxías proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a 
necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que 
acontece arredor dela.  

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado 
as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico. Deste 
xeito, na parte da materia correspondente a cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, os 
bloques de "Ética e estética da interacción en rede", de "Seguridade informática" e de "Internet, 
redes sociais e hiperconexión" tratan aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario 
que o alumnado domine para que poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos 
profesional e persoal. O bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes" abonda en 
aspectos de configuración dos computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas 
usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos 
hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de 
conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e o de 
"Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir 
documentos e difundilos, ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como 
son o tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e 
audiovisuais nos documentos. 

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de 
carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver 
problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a 
conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque 
serven tanto para integrar as restantes materias do currículo como para afondar en aspectos moi 
específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente 
indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade. 

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas 
técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións 
informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas 
normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de 
programas informáticos son tan importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes 
de comunicacións. 

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a 
resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a utilización 
colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que 
tamén favorecen a propia aprendizaxe. 
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Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando 
solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar 
información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 
grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a 
comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un 
vocabulario técnico preciso, elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e 
expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, aplicando técnicas 
de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das redes de 
comu- nicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de programas, 
aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos 
hábitos sociais en internet. A competencia dixital, que é a específica desta materia, desenvolverase 
co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos 
e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para 
resolver problemas. 

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

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, 
da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en 
programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da 
influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso 
potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de 
competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación 
cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do 
desenvolvemento persoal. 

 

 



68 

 

2. CONTIDOS,CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN, ACTIVIDADES, TEMPORALIZACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E OBXECTIVOS 4º TIC 

No presente curso escolar a materia TIC forma parte do Contrato Programa CPInnova EDU-Sostenibilidade, polo que estará organizada entorno a esta actividade de innovación, A 
través deste proxecto de investigación se tratarán todos os contidos a continuación detallados e será o instrumento de avaliación común a todos os bloques. 
 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Criterios de corrección 
Actividades 

Competencias 
clave 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DESEÑO E PRODUCIÓN DE INFORMACIÓN DIXITAL 

1.Procesos de 
produción de 
documentos con 
aplicacións 
ofimáticas 
e de deseño 
gráfico. 
Maquetaxe. 
Importación de 
imaxes e gráficos. 
2.Formatos  
abertos e 
estándares 
de formato na 
produción de 
documentación. 
3.Operacións 
básicas en follas 
de cálculo. 
Creación de 
gráficos. 
Elaboración de 
informes sinxelos. 
4.Organización da 
información 
en bases de 
datos. Realización 

1.Utilizar 
aplicacións 
informáticas 
de escritorio 
para a 
produción de 
documentos. 
2.Elaborar 
contidos de 
imaxe, audio e 
vídeo, e 
desenvolver 
capacidades 
para 
integralos en 
diversas 
producións. 

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. 
2.Produce 
informes que 
requiren o 
emprego de follas 
de cálculo, que 
inclúan resultados 
textuais, 
numéricos e 
gráficos. 
3.Elabora bases de 

Proxecto de 
investigación 
de temática 
que se 
decidirá en 
colaboración 
co alumnado 
da materia 

-Elaboración de 
documentos de texto con 
aplicacións 
informáticas que facilitan a 
inclusión de táboas, imaxes, 
fórmulas, 
gráficos, así como outras 
posibilidades 
de deseño, interactuando 
con outras características 
do programa. 
-Elaboración de follas de 
cálculo que inclúan 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 
-Elaboración de 
presentacións  que integren 
elementos multimedia, 
imaxe e texto, capturas de 
imaxe, audio e vídeo. 
 

▪ CD 
▪ CMCCT. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CSC 
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de 
consultas básicas 
e xeración de 
documentos 
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. 
6.Edición e 
montaxe de 
materiais 
audiovisuais a 
partir de fontes 
diversas. Captura 
de imaxe, de 
audio 
e de vídeo, e 
conversión a 

datos sinxelas e 
utiliza a súa 
funcionalidade 
para consultar 
datos, organizar a 
información e 
xerar documentos. 
4.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. 
5.Emprega 
dispositivos de 
captura de imaxe, 
audio e vídeo, 
edita a 
información 
mediante 
software 
específico e crea 
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outros 
formatos. 
7.Tratamento 
básico da imaxe 
dixital. 
Exposición, 
saturación, 
luminosidade 
e contraste. 
Resolución 
e formatos. 
 

novos materiais en 
diversos formatos 

 BLOQUE 5. PUBLICACIÓN E DIFUSIÓN DE CONTIDOS 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades Competencias 
clave 

1.Compartición 
de recursos en 
redes locais e en 
internet. 
2.Deseño de 
páxinas web 
sinxelas. 
3.Creación e 
publicación na 
web. Estándares 
de publicación. 
4.Traballo 
colaborativo con 
servizos na nube 

1.Utilizar 
dispositivos 
de 
intercambio 
de 
información 
coñecendo as 
características 
da 
comunicación 
ou da 
conexión 
entre eles. 
2.Elaborar e 

1.Realiza 
actividades que 
requiren 
compartir 
recursos en redes 
locais e virtuais. 
2.Integra e 
organiza 
elementos 
textuais e gráficos 
en estruturas 
hipertextuais  
3.Deseña páxinas 
web e coñece os 

Proxecto de 
investigación 
de temática 
que se 
decidirá en 
colaboración 
co alumnado 
da materia 

- Creación dun blog para 
compartir a documentación 
elaborada para o proxecto 
de investigación. 
-Creación dunha páxina 
web para compartir a 
documentación elaborada 
para o proxecto de 
investigación 

▪ CD 
▪ CMCCT. 
▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
▪ CCEC 
▪ CAA 
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e coas 
ferramentas 
das TIC de 
carácter social. 

publicar 
contidos na 
web que 
integren 
información 
textual, 
numérica, 
sonora e 
gráfica. 
3.Coñecer os 
estándares de 
publicación e 
empregalos 
na produción 
de páxinas 
web e coas 
ferramentas 
das TIC de 
carácter social 

protocolos de 
publicación, baixo 
estándares 
adecuados e con 
respecto aos 
dereitos de 
propiedade. 
4.Participa 
colaborativamente 
en diversas 
ferramentas das 
TIC de carácter 
social e xestiona 
os propios 

BLOQUE 1. ÉTICA E ESTÉTICA NA INTERACCIÓN EN REDE 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades Competencias 
clave 

1.Políticas de 
seguridade para 
a protección do 
individuo na 
interacción 
coa rede. 
Contrasinais. 

1.Adoptar 
condutas e 
hábitos que 
permitan a 
protección do 
individuo na 
súa 

1.Interactúa con 
hábitos adecuados 
en contornos 
virtuais. 
2.Aplica políticas 
seguras de 
utilización de 

Proxecto de 
investigación 
de temática 
que se 
decidirá en 
colaboración 
co alumnado 

-Elaboración dun 
documento informativo que 
achegarán á comunidade 
educativa do centro sobre 
hábitos adecuados en 
contornos virtuais, así como  
sobre a importancia 

▪ CD 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CMCCT 
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Condutas e 
hábitos seguros. 

2.Intercambio e 
publicación de 
información 
dixital na rede. 
Seguridade 
e 
responsabilidade 
no uso 

dos servizos de 
publicación. 

3.Dereitos de 
propiedade 
intelectual 
e de explotación 
dos materiais 
aloxados na web. 
Tipos de licenzas 

de distribución. 

4.Propiedade e 
distribución do 
software e da 
información. 
Tipos de 

licenzas de uso e 
distribución. 

5.Identidade 

interacción na 
rede. 
2.Acceder a 
servizos de 
intercambio e 
publicación de 
información 
dixital con 
criterios de 
seguridade e 
uso 
responsable. 
3.Recoñecer e 
comprender 
os dereitos 
dos materiais 
aloxados na 
web. 

contrasinais para a 
protección da 
información 
persoal. 
3.Realiza 
actividades con 
responsabilidade 
sobre conceptos 
como a 
propiedade e o 
intercambio de 
información. 
4.Consulta 
distintas fontes e 
navega coñecendo 
a importancia da 
identidade dixital 
e os tipos de 
fraude da web. 
5.Diferencia o 
concepto de 
materiais suxeitos 
a dereitos de 
autoría e materiais 
de libre 
distribución. 
 

da materia da identidade dixital e os 
tipos de 
fraude da web. 
-Elaboración dun 
documento informativo que 
achegarán á comunidade 
educativa do centro sobre 
propiedade da información 
e o seu intercambio. 
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dixital, 
privacidade 
e seguridade. 
Desenvolvemento 
de 
actitudes de 
protección activa 
ante 

dos intentos de 
fraude. 

 

BLOQUE 4. SEGURIDADE INFORMÁTICA 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades Competencias 
clave 

1.Procedementos 
de intercambio 
de información 
entre dispositivos 
físicos de 
características 
técnicas 

diversas 

2.Riscos de 
seguridade para 
sistemas, 
aplicacións e 
datos. Hábitos 

de protección. 

1.Adopta 
condutas de 
seguridade 
activa e pasiva 
na protección 
de datos e no 
intercambio 
de 
información 

1.Analiza e coñece 
dispositivos físicos 
e características 
técnicas, de 
conexión e de 
intercambio de 
información entre 
eles. 
2.Coñece os riscos 
de seguridade e 
emprega hábitos 
de protección 
adecuados. 
3.Describe a 
importancia da 

Proxecto de 
investigación 
de temática 
que se 
decidirá en 
colaboración 
co alumnado 
da materia 

-Elaboración dun 
documento informativo que 
achegarán á comunidade 
educativa do centro sobre 
riscos de seguridade e 
hábitos de protección. 

▪ CD 
▪ CMCCT. 
▪ CCL 
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3.Medidas de 
seguridade activa 
e pasiva. 
Actualización do 
software. 

Antivirus e 
devasas. 

  

actualización do 
software e do 
emprego de 
antivirus e de 
devasas para 
garantir a 
seguridade. 

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIAIS E HIPERCONEXIÓN 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Instrumentos 
de avaliación 

Actividades Competencias 
clave 

1.Creación e 
publicación na 

web de materiais 
multiplataforma 
accesible 

2. Recursos e 
plataformas de 
formación a 
distancia, 
emprego e 

saúde. 

3. Administración 
electrónica e 
comercio 
electrónico: 
intercambios 

económicos e 

1.Desenvolver 
hábitos no 
uso 
de 
ferramentas 
que permitan 
a 
accesibilidade 
ás producións 
desde 
diversos 
dispositivos 
móbiles. 
2. Empregar o 
sentido crítico 
e 
desenvolver 
hábitos 

1.Elabora 
materiais para a 
web que permiten 
a accesibilidade á 
información 
multiplataforma 
2. Realiza 
intercambio de 
información en 
distintas 
plataformas 
nas que está 
rexistrado/a e que 
ofrecen servizos 
de formación, 
lecer, 
etc. 
3. Sincroniza a 

Proxecto de 
investigación 
de temática 
que se 
decidirá en 
colaboración 
co alumnado 
da materia 

- Creación dunha páxina 
web e dun blog para dar a 
coñecer o proxecto de 
investigación 

▪ CD 
▪ CMCCT. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CSIEE 
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seguridade. 

4. Sincronización 
entre dispositivos 

móbiles e 
computadores. 

5. Redes sociais. 
Privacidade e 
seguridade 
persoal na 
interacción 

en redes sociais. 

6. Utilización de 
canles de 
distribución 
de contidos 
multimedia para 

distribución de 
materiais propios. 

adecuados no 
uso e no 
intercambio 
da 
información 
a través de 
redes sociais e 
plataformas. 
3. Publicar e 
relacionar 
mediante 
hiperligazóns 
información 
en 
canles de 
contidos 
multimedia, 
presentacións, 
imaxe, audio e 
vídeo. 

información 
entre un 
dispositivo móbil e 
outro 
dispositivo. 
4. Participa 
activamente en 
redes sociais con 
criterios de 
seguridade. 
5. Emprega canles 
de 
distribución de 
contidos 
multimedia 
para aloxar 
materiais propios 
e enlazalos 
noutras 
producións. 

 

A metodoloxía principal que se vai seguir será Aprendizaxe cooperativa, cunha dobre finalidade: para que o alumnado aprenda os 

contidos escolares, e para que aprenda tamén a traballar en equipo e a ser solidarios, como un contido escolar mais. É dicir, 

cooperar para aprender e aprender para cooperar.  A aprendizaxe cooperativa non é só un método ou un recurso especialmente útil 

para aprender mellor os contidos escolares, senón que é, en si mesmo, un contido curricular mais que o alumnado pode aprender e, 

polo tanto, podemos ensinarlle. 
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3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Cada estándar de Aprendizaxe será avaliado según os seguintes criterios de correción: 

➢ 0: NO CONSEGUIDO 

➢ 1: POCO CONSEGUIDO 

➢ 2: BASTANTE CONSEGUIDO 

➢ 3: CONSEGUIDO COMPLETAMENTE 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA    
✓ Ensinanza presencial:  A profesora elabora recursos propios que fai chegar ao alumnado 

de forma física (fotocopias) así como a través de EDIXGAL. Para afianzar os 

coñecementos adquiridos se elaboran fichas que se entregan ao alumnado para realizar 

durante as sesións lectivas, así como cuestionarios e actividades varias (crucigramas, 

glosarios, etc) presentadas en EDIXGAL. Todas as tarefas realizadas na materia quedan 

corrixidas e publicadas nos cursos Moodle-EDIXGAL correspondentes. 

✓ Ensinanza semipresencial ou non presencial: Todos os recursos e as actividades 

requeridas estarán dispoñibles para o alumnado en EDIXGAL. No caso das fichas 

realizadas en presencial en papel, serán enviadas a EDIXGAL polo alumnado na tarefas 

correspondentes programadas pola profesora. A maiores se combinará Moodle con clases 

on-line a través da plataforma Cisco-Webex. 

5. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO  
Para acadar unha nota positiva (5 ou superior) en cada trimestre será necesario superar o grao 

mínimo (bastante conseguido) de todos os estándares de aprendizaxe impartidos nese trimestre e 

acadar unha nota mínima de 5 sobre 10. 

A nota da materia de tecnoloxía na convocatoria ordinaria de xuño será a media aritmética das notas 

acadadas nos tres trimestres do curso académico. 

Para aquel alumnado que non acade os estándares de aprendizaxe fixados nesta programación 

na convocatoria ordinaria de xuño,  fixarase unha proba extraordinaria no mes de xuño na que se 

incluirán todos os estándares de aprendizaxe traballados ao longo do curso académico. Para poder 

acadar unha nota positiva, será necesario obter un mínimo de 5 en dita proba. A data  será fixada 

pola Dirección do Centro Educativo. 

Co fin de facilitar a preparación da proba extraordinadria polo alumnado, o período comprendido 

entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á preparación e realización de dita proba, con 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. 
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6.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS EMPREGADOS  
Para desenvolver esta programación, son necesarios unha serie de medios e recursos. A 

dotación de ferramentas e equipamento didáctico é fundamental. 

O departamento garantirá os medios necesarios para poder desenvolver esta programación 

de maneira presencial, pero tamén semipresencial ou non presencial. Estes medios serán os 

seguintes: 

 

Recursos impresos. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) 

– Material elaborado polo profesorado do departamento de Tecnoloxía e que se lle fará 

chegar ao alumnado de maneira impresa e a través de EDIXGAL. 

 

Material audiovisual. (ensinanza presencial, semipresencial e non presencial) 

– Vídeos e documentais.  

–  Proxector de vídeo para ordenador. (só en ensinanza presencial) 

– Aplicación Cisco-Webex (en ensinanza semipresencial e non presencial) 

– O material audiovisual  utilizarase despois de ter sido visto polo profesorado, e elaborado 

unha actividade de traballo. 

 

Material informático. (nos tres escenarios posibles de ensinanza) 

– En 4º ESO o centro é centro EDIXGAL  

– Internet é un medio idóneo para a busca de información e comunicación co alumnado.  

– Programas de software educativo. Ferramentas weo 2.0; OBS, OpenShot Editor, Gimp, 

Tinkercad. 

 

 

 

7.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE.  
 

Ao rematar o curso escolar 2021-2022, como todos os cursos escolares, pasaráselle ao 

alumnado que cursa a materia de Tecnoloxía e Tecnoloxías da Información e Comunicación 

unha enquisa de valoración con aspectos relacionados cos contidos da materia, así como da 

práctica docente. 
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8.  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 

AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
 

No presente curso escolar 2018-19 non hai alumnado coa materia de TIC pendente. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 

SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS.  
 

Durante as  primeiras semanas do presente curso escolar realizarase unha observación  

para avaliar as distintas competencias básicas co fin de coñecer a situación de partida de 

cada alumno. 

Analizados os resultados e escoitado o Departamento de Orientación, se é necesario, como 

medidas individuais se establecerán Plans de Traballo Individualizados, nos que se farán 

constar os mínimos exisibles a acadar para cada estándar de aprendizaxe traballado ou 

ACS. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

Hai unha gran diversidade de rapaces, tanto en capacidades iniciais, como nos seus 

intereses, ou nos distintos procesos de maduración persoal e de aprendizaxe. 

Evitouse definir modelos ríxidos de aprendizaxe, deixando abertas vías de estudo, 

desenvolvemento e aplicación dos contidos, que garantan a adquisición das capacidades e 

obxectivos, a alumnos de características diversas, e con diferentes ritmos de aprendizaxe. 

A análise dos coñecementos previos, inquedanzas e intereses dos alumnos, así como do 

entorno sociocultural no que se desenvolven, darán pautas de actuación en cada momento 

concreto. 

Contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade: 

• Cambios de organización da clase. 

• Realización dun elevado número de actividades de carácter aberto, no que o alumnado 

poda participar segundo as súas capacidades, aptitudes e intereses. 

• En cada unidade didáctica, proporcionar actividades de reforzo e de ampliación para 

aqueles alumnos que o requiran. 
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• Usar materiais de lectura complementarios, libros de divulgación científica, documentación 

técnica e folletos, que poden resultar mais atractivos ó alumnado, favorecendo a 

motivación. 

• Apoiar o proceso de ensinanza mediante o uso de maior cantidade de instrucións e 

axudas. 

• Plans de traballo individualizado 

• ACs 

Asemade as diversas necesidades educativas que presenten o noso alumnado serán 

afrontadas en colaboración coa orientadora do centro e de ser necesario co profesor de 

Pedagoxía Terapéutica do mesmo. 

 

Terase  especial interese en promover actitudes de respecto á igualdade de dereitos e 

oportunidades entre mozos e mozas. Así como favorecer a integración de alumnos con 

discapacidades e alumnos procedentes doutras  culturas. 

 

11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 

CURSO QUE CORRESPONDA.  
 

Para o curso 2016-2017 traballaranse os seguintes valores como elementos  transversais: 

e) Desde a materia de Tecnoloxía vaise traballar a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o 

emprendemento, e a educación cívica e constitucional 

f) Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a 

prevención da violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores 

inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición 

ou circunstancia persoal ou social. Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da 

prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, 

familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, 

o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto 

por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da 

violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a 

consideración ás vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo 
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de violencia. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos 

que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, 

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. Para isto, desde a materia de Tecnoloxía empregarase a Aprendizaxe 

Cooperativa como medio para traballar estes contidos transversais. 

g) Fomentaranse as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes 

como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun 

mesmo e o sentido crítico. 

h)  Por último antes, durante e despois das saídas extraescolares que se realicen na 

materia de Tecnoloxía traballarase o ámbito da educación e a seguridade viaria, 

promoveranse accións para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de 

tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes 

como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de 

bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a 

convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 

actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.  

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.  
 

No presente curso escolar o Departamento de Tecnoloxía non ten pensado solicitar saídas na 

materia TIC 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA 
Este é un documento susceptible de futuras modificacións en función da evolución da 

pandemia do COVID-19 e de futuras instrucións da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Todas as modificacións realizadas quedarán reflectidas na Memoria Final de Departamento 

cando finalice o presente curso escolar 2021-2022. 
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