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1. Situación actual pola crisis do COVID-19 

Este curso 2020-2021 ven marcado pola situación da crise do COVID-19, que 
nos condiciona a forma de traballar normal que temos na materia de tecnoloxía 
e nas TIC´s. 

Por recomendación das autoridades educativas e sanitarias desdobraronse os 
grupos para gardar as distancias recomendables, e esto ocasionou a perda dos 
espacios de taller e aula maker onde se impartia a maior parte das clases das 
asignaturas do departamento de tecnoloxía. 

A maiores, ante a posibilidade de ter que cerrar algún grupo ou outro posible 
confinamento domiciliario, temos que telo en conta para ter preparado todolos 
escenarios de ensinanza presencial, mixta ou totalmente a distancia. 

Polo que esta programación terá en conta os seguintes apartados: 

 

✔ Adaptar esta programación didáctica, deseñada para o ensino 
presencial, á situación de pandemia coa finalidade de continuar co seu 
desenvolvemento no caso de ter que recurrir ao ensino non presencial. 

✔ Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 
anterior, así como planificar a transición ao ensino non presencial, se esta 
fose necesaria. 

✔ Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 
2019/2020. 
✔ Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finalización 
do curso 2019/2020 e da avaliación inicial, os elementos curriculares 
esenciais e as competencias e aprendizaxes imprescindibles do curso 
anterior. 

✔ Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos 
resultados da avaliación inicial. 

✔ Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 
desenvolvemento de todo o alumnado. 

 

1.1. Incorporación das aprendizaxes non adquiridas no 

curso 2019-2020. 

a)  Revisión dos obxectivos 

Os obxectivos das asignaturas deste departamento están condicionados polas 

instruccións e a dispoñibilidade de espazos e recursos. 

 



Neste momento de inicio de curso, seguindo instrucións da administración 

educativa, no IES Monte das Moas as instalacións non se poden utilizar con 

normalidade. As instrucións condicionan os obxectivos e  ás actividades a 

desenvolver na área de tecnoloxía porque: 

1.  Non dispoñemos da aula taller de Tecnoloxía, por necesidades de espazo 

para utilizalo como aula de grupo (mantendo as distancias e sen posibilidade 

de facer desdobramentos). 

2.  Nas aulas o alumnado ten que manter as distancias, impedindo o traballo 
en equipos. 

3. Non se poden compartir ferramentas nin outros materiais didácticos para 
montaxes e medicións, o que impide traballar cos materiais en quendas. 

4. O alumnado non pode usar  materiais e ferramentas de forma individual 
(non hai suficientes recursos nin as aulas de grupo son o lugar axeitado para 
iso). 

5.  O aforo das aulas de informática está limitado (polas distancias que debe 

existir entre o alumnado e o tamaño das aulas) e xa se fixeron todos os 

desdobramentos para os alumnos de TIC, polo  que para os grupos de 

tecnoloxía non será posible o uso destas aulas, (non poderán usar simuladores 

nin outros recursos informáticos no centro).  Afecta aos grupos 2º ESO e 3º 

ESO. 

b) Revisión das competencias clave 

As competencias clave non se poden acadar no mesmo grado, así como non 

se poden acadar algúns dos estándares de aprendizaxe (detallados noutro 

apartado). Se procurará que sexan tratadas e recollidas as carencias na 

memoria final para integralas na programación do seguinte curso. 

c) Revisión dos contidos e estándares de aprendizaxe 

A Concreción curricular para o curso 20-21 pode variar coa evolución das 

condicións sanitarias e as instrucións que marquen as administracións 

educativas. Se volvésemos a un escenario de normalidade poderíamos 

desenvolver a programación na súa maior parte, facendo reforzo nos puntos 

non tratados no curso 19-20 polas instrucións ditadas para a educación a 

distancia e  

recollidas no documento de ampliación da programación didáctica de xuño de 

2020. 
 
Sen embargo as instruccións, medidas de distanciamento en aulas de grupo e 
aulas de informática, sen poder dispor da aula taller nos obrigan a non poder 
acadar obxectivos e a revisar os estándares de aprendizaxe. 
 
Parte dos estándares de aprendizaxe non tratados durante o confinamento  
seguen sen poder ser abordados e polo tanto non poden ser integrados deste 
deste curso nas condicións actuais. 

Os estándares de aprendizaxe que se verán afectados se se manteñen as 

circunstancias actuais por cursos e materias son os seguintes: 



Tecnoloxía 2º ESO: 

TEB122 - TEB123 - TEB321 - TEB322 - TEB425 - TEB431 

 
TEB231 - TEB411 - TEB424 - TEB432 - TEB521 - TEB522 - 
TEB523 - TEB531 (Estes estándares non os poderán cumprir 
por mor de non ter acceso ás aulas de informática) 
 
 

 
Tecnoloxía 3º ESO: 

TEB122 - TEB123 - TEB421 - TEB431  
 
TEB221 - TEB432 - TEB441 - TEB521 - TEB531 - TEB532 - TEB533  (por 
mor de non ter acceso ás aulas de informática) 
 

Tecnoloxía 4º ESO:  
 
 TEB231 - TEB331 - TEB421 - TEB541 

1.2. Adaptacións necesarias á docencia non presencial. 

Contemplamos dúas modalidades de docencia non presencial: telemática e 
mixta. 

Metodoloxía en caso de suspensión das clases presenciais. (modalidade 
ensino telemático). 

 

 

Metodoloxía 
alumnado  
 con conectividade 

O alumnado debe usar o correo electrónico/ drive/ 
blogue persoal /aula virtual/ou outras plataformas que 
se lle indique según a asignatura, o grupo e docente 
para entregar os traballos. 
Poderán empregarse estes recursos para probas de 
avaliación.  
Todas as semanas recibirá información das actividades 
a desenvolver e entregar. 

 

Materiais e recursos Aula Virtual, Correo electrónico, Documentos 
compartidos, Blogues de grupo e de alumnado. 
Videoconferencias. 
Programas online (App Inventor, Scratch, BlockScad ... 
e outros) 

Libro de texto nas asignaturas de Tecnoloxía 2º, 
Tecnoloxía 3º  

 

 



 

 

1.2.1 Metodoloxía en caso de atención a alumnado en cuarentena 
(modalidade ensino mixto) 

O alumnado recibirá as instrucións por correo electrónico e/ou nas plataformas 
de traballo acordadas (aula virtual e/ou blog de aula). 

Procedementos e instrumentos de avaliación deseñados para o ensino non 
presencial 

Ademais dos recollidos na programación serán procedementos e instrumentos 
destacados pola situación: 

●  Entrega correcta das tarefas (en tempo e forma) 
●  Calidade das tarefas en función da dispoñibilidade de recursos.  
●  Comunicación có docente e interese. 

No caso de variación noutros instrumentos o alumnado será informado e se 
recollerá no seguimento da programación. 

 

1.2.2. Modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non 
poida seguir a ensinanza  telemática. 

 
Si existe alumnado que non dispoña dun equipo axeitado para conectarse e 
seguir de xeito eficiente o ensino telemático e a administración educativa non 
lles proporciona os equipos axeitados, tentaráse facilitarlles as actividades 
nalgún soporte físico mediante envío a domicilio ou recollida no centro. 

Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo 
do curso polo alumnado. 

· No caso de suspensión da actividade lectiva para todo o grupo controlárase 

periódicamente a actividade de cada alumno/a nas diferentes opcións de 

traballo a distancia propostas. 

· No caso de ter que permanecer illado parte do alumnado do grupo 

controlárase periódicamente a actividade de cada alumno/a nas diferentes 

opcións de traballo a distancia propostas. 

 

2 .Introdución e contextualización (profesorado, materias e alumnado). 

 

O Departamento de Tecnoloxía do IES Monte das Moas está formado por tres 

profesores/as que imparten todas as materias ofertadas, estes docentes son: 

- Paula Morales Pereira 

- Antonio Galán (Sustituto Enrique Vázquez Suárez) 

- Ramón Pasandín Regueira 



A xefatura  de  departamento  é  desenvolvida  polo  profesor 

Ramón Pasandín Regueira dende o principio deste curso 

2020/2021. 

As  materias  impartidas  están  recollidas  na  seguinte  táboa, así  

como  as  horas  de  docencia correspondentes a cada materia e 

docente: 

 

Docente Paula Morales 

 

Antonio Galán Ramón Pasandín 

Tecnoloxías 

2 ESO 

2º B,C,D,E,F 

(15 horas) 

2º A 

(3 horas) 

 

Tecnoloxías 

3 ESO 

 
3º A,B,C,D 
(8 horas) 

 

Tecnoloxías 

4 ESO 

  
4º D                      

(3 horas) 

TIC 

4 ESO 

TIC A,B,C,D 

(3 horas) 

TIC A,B,C,D 
(6 horas) 

TIC A,B,C,D 

(6 horas) 

TIC 

1 BACH 

 
TIC B,C 

(2 horas) 

TIC A,B,C 
(4 horas) 

TIC 

2º BACH 

  
TIC A,B 

(3 horas) 

Totais 18 horas 19 horas 16 horas 
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3.Tecnoloxía 

3.1. Introdución e contexto 

No curso 2016/17 implántase a Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE) e aplícase o Decreto 86/2015, polo que se 

modifica o currículo da educación secundaria obrigatoria en contido e 

estrutura. 

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 

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" trata 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 matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar 

favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de 

actualidade. 

 

3.2 Contribución da Tecnoloxía ao desenvolvemento das 
competencias clave 

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das 

competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades 

seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. 

●  CCL: 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. 

 

●  CMCCT: 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. 

 

●  CD:  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. 



●  CAA: Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben 
permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o 
proceso da propia aprendizaxe, e que  aplique o aprendido a situacións cotiás 
das que poida avaliar os resultados. 

  
● CSC: 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. 

  
● CSIEE: 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, circuitos ou 
sistemas. 

 

● CCEC: 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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3.3 Obxectivos na ESO 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e 

a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, 

afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas 

da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 

razón de sexo ou por calquera outra condición  ou  circunstancia  persoal  

ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan discriminación entre 

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

muller. 

 



d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, 

para adquirir novos coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  

preparación  básica  no  campo  das tecnoloxías, especialmente as da 

información e a comunicación. 

f)  Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 

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

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i)  Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira 
apropiada. 

j)  Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e 
á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 

persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 

humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 

hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 

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

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade, e como medio de 



relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 

plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

 
 

3.4 Metodoloxía na ESO 

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 procura de información, para a 

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

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

resultados. 

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado reflexionar e traballar en grupo 

procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os 

coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para 

fomentar o espírito emprendedor. 

 
 

3.5 Tecnoloxía 2 ESO 

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. 

 



3.5.1 Obxectivos da materia 

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

 

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

 

●  Desenvolver destrezas técnicas e adquirir coñecementos suficientes para a 
análise, intervención,  deseño,  elaboración  e  manipulación  de  forma  
segura,  precisa  e responsable de materiais, obxectos e sistemas 
tecnolóxicos. 

 

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

 

● Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, 
desenvolvendo interese  e  curiosidade  cara  á  actividade  tecnolóxica,  
analizando  e  valorando criticamente a investigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no medio ambiente, na saúde e 
no benestar persoal colectivo. 

  
● Asumir de forma crítica e activa o avance e a aparición de novas 
tecnoloxías, incorporándoas ao seu quefacer cotián. 

 

●  Analizar e valorar criticamente a importancia do desenvolvemento 
tecnolóxico na evolución social e na técnica do traballo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



3.5.2 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación 
relacionados cos estándares de aprendizaxe 

 
 

Obxect Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe/Mínimos 

Comp. 
clave 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

a 
b 
f 
g 
h 
l 

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

B1.1. Identificar e describir 
as etapasTEB1.1.1. 
Deseña un prototipo que 
necesarias para a creación 
dun 
produto tecnolóxico desde 
o seu 
deseño ata a súa 
comercialización. 

 
dá solución a un problema 
técnico, 
mediante o proceso de 
resolución 
de problemas 
tecnolóxicos. 
 

Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

B1.3. 
Planificación e 
construción de 
prototipos ou 
maquetas 
mediante o 
uso responsable 
de 
 

e técnicas 
axeitadas. 
B1.4. Traballo 
en 
equipo. 
Distribución 
de tarefas e 
responsabilidad
es. 
Seguridade no 
ámbito 
de traballo. 
B1.5. 
Documentación 
técnica. 
Normalización. 

B1.2. Realizar as 
operacións 
técnicas previstas nun plan 
de 
traballo utilizando os 
recursos 
materiais e organizativos 
con 
criterios de economía, 
seguridade e 
materiais, 
ferramentasrespecto polo 
ambiente. 

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

Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

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

Mínimo: SI 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

TEB1.2.3. Traballa   en 
equipo de xeito 
responsable e 
respectuoso. 
Mínimo: SI 

CAA 
CSC 
CSIEE 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

b 
f 
n 

B2.1.Bosquexos
, 
esbozos,vistas e 
perspectivas. 
Cotación e 
escalas. 
Normalización. 

B2.1.Representar obxectos 
mediante vistas e 
perspectivas 
aplicando criterios de 
normalización 
e escalas. 

TEB2.1.1. Representa 
mediante 
vistas e perspectivas 
obxectos e 
sistemas técnicos, 
mediante 
esbozos e empregando 
criterios 
normalizados de cotación 
e escala. 
Mínimo: SI 

CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 

B2.3.  
Aplicacións 
informáticas de 
deseño gráfico 
por 

B2.3.Explicar mediante 
documentación técnica, as 
fases dunrelacionados cun 
prototipo sinxelo 

TEB2.2.1. Produce os 
documentos 

CCL 
CMCCT 
CD 

 



h 
o 

computador ou 
de 
simulación. 

produto desde o seu 
deseño ata a 
súa comercialización. 

empregando software 
específico de 
apoio. 
 

Mínimo: SI 

CCA 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

b 
f 
h 
o 

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

B3.1. Analizar as 
propiedades dos 
materiais utilizados na 
construción 
de obxectos tecnolóxicos. 

TEB3.1.1. Describe as 
características propias dos 
materiais de uso técnico. 
Mínimos SI 

CCL 
CMCCT 
CAA 

TEB3.1.2. Identifica tipos 
de 
materiais con que están 
fabricados 
obxectos técnicos cotiás. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 
CAA 

b 
e 
f 
g 
m 

B3.3. Técnicas 
de 
traballo cos 
materiais 
 

obxectos 
técnicos. 
Ferramentas do 
taller. 
B3.4. Normas 
de 
seguridade e 
saúde 
no taller. 

B.3.2. Manipular e 
mecanizar 
materiais convencionais, 
para a fabricación 
dosrespectando as súas 
características 
e empregando técnicas e 
ferramentas adecuadas, 
con 
especial atención ás 
normas de 
seguridade e saúde. 

TEB3.2.1. Identifica e 
manipula con 
seguridade as ferramentas 
do taller 
en operacións básicas de 
conformación dos 
materiais de uso 
técnico. 
Minimo: SI 

CMCCT 
CAA 
CSC 

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

b 
f 
h 
o 

B4.1. Estruturas: 
elementos, tipos 
e 
funcións. 
B4.2. Esforzos 
básicos aos que 
están 
sometidos as 
estruturas. 

B4.1.Analizar e describir os 
esforzos 
aos que están sometidas 
as 
estruturas, experimentando 
en 
prototipos. 

TEB4.1.1.Describe as 
características propias que 
configuran os tipos de 
estruturas, 
apoiándose en información 
escrita. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 
CD 

b 
f 
g 
h 
o 

B4.3.Mecanismo
s de 
transmisión e 
transformación 
do 
movemento en 
máquinas e 
sistemas. 
B4.4. Relación 
de 
transmisión. 
B4.5. 
Simuladores de 
sistemas 
mecánicos. 

B4.2.Identificar operadores 
mecánicos de 
transformación e 
transmisión de movemento 
en 
máquinas e sistemas e 
empregalos 
para deseñar e montar 
sistemas 
mecánicos. 

TEB4.2.1.Describe, 
mediante 
información escrita e 
gráfica, como 
transforman e transmiten o 
movemento distintos 
mecanismos. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

TEB4.2.2. Calcula  a 
relación de 
transmisión de elementos 
mecánicos xomo as poleas 
e as 
engrenaxes. Mínimo: SI 

CMCCT 

b 
e 
f 
g 

B4.6. Circuítos 
eléctricos: 
 

funcionamento e 
simboloxía. 

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

TEB4.3.1. Deseña e monta 
circuítos eléctricos básicos 
empregando lámpadas, 
zumbadores, motores, 
baterías e 
conectores. 
Mínimo:SI 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

TEB4.3.2. Deseña 
circuítos 
eléctricos básicos, 
utilizando 
software específico e 
simboloxía 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

 



 

   adecuada, e experimenta 
cos 
elementos que o 
configuran. 
Mínimo:SI 

 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

f B5.1.Elementos 
dun 
equipamento 
informático. 

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

TEB5.1.1. Identifica as 
partes dun 
computador. 
Mínimo:SI. 

CMCCT 
CD 

 
b 
e 
f 
g 
h 
o 

B5.2. Deseño, 
elaboración e 
comunicación 
de 
proxectos 
técnicos 
coas tecnoloxías 
da 
información e da 
comunicación. 

B5.2. Utilizar un 
equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos 
técnicos 
sinxelos. 

TEB5.2.1. Manexa 
programas e 
software básicos. 
Mínimo: SI 

CMCCT 
CD 

TEB5.2.3 Elabora, 
presenta e 
difunde proxectos técnicos 
sinxelos 
con equipamentos 
informáticos. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

 

3.5.3 Temporalización dos bloques 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos: 12 sesións. 

Bloque 2.Expresión e comunicación técnica: 14 sesións.  

Bloque 3.Materiais de uso técnico: 14 sesións. 

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

52 sesións. 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación: 17 sesións. 

 

3.5.4.Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

Realizarase unha proba escrita ou no ordenador ao rematar cada unidade 

didáctica. Ao remate de cada avaliación realizarase a media das probas 

escritas realizadas para obter a nota relativa as probas de  

control obxectivas. Para poder facer media débese acadar unha nota igual 

ou maior a 4,0 na media das probas de control obxectivas. 

No caso de que algún alumno copiase nalgún exame, levará unha nota de cero 

nesa proba. No caso de plaxio nun traballo, levará unha nota de cero na nota 

correspondente. 

Os instrumentos de avaliación utilizados e o seu peso ponderado serán os 
seguintes: 

- Observación directa: 10% 

- Probas de control obxectivas: 60% 

- Probas prácticas: 30 



A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das 

notas obtidas en cada tipo de  instrumento  de  avaliación,  tendo  en  conta  

os  pesos (en  porcentaxes)  que  se  indicaron anteriormente. Para aprobar 

unha avaliación a nota final debe ser igual ou superior a 5 tendo en cada  

un  dos 3  apartados  anteriores,  polo  menos  un 40 %  dá  puntuación  

máxima  do  apartado correspondente. 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética das 

cualificacións de cada avaliación, tendo en conta que nas avaliacións que foron 

recuperadas a cualificación que se considera para facer a media é de 5. 

Nos últimos días do curso, realizarase unha proba final na que os alumnos 

terán oportunidade de recuperar as avaliacións que non superaron ao longo 

do mesmo. No caso de superar dita proba a cualificación final será de 5. 

Aqueles alumnos que non superen a materia en xuño, serán convocados a 

unha proba extraordinaria que se realizará en setembro e na que a 

cualificación obtida na mesma corresponderá coa nota final, sendo necesario 

acadar unha cualificación mínima de 5 para aprobar a materia. 

A proba de avaliación extraordinaria consistirá nunha serie de cuestións 

teóricas ou resolución de problemas prácticos que intenten abarcar o maior 

número de estándares de avaliación do curso susceptibles dunha proba 

escrita e limitada no tempo. 

 
 

3.5.5 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

Os alumnos que suspendan unha avaliación poderán recuperala mediante 

unha proba obxectiva (escrita ou no ordenador) ao comezo da seguinte 

avaliación. 

No caso de superar as probas obxectivas, e non as probas prácticas, a 

recuperación consistirá na repetición das probas prácticas. 

 
 

3.5.6 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

A práctica docente está baseada nunha serie de principios metodolóxicos 

como: adaptar o proceso ao nivel de desenvolvemento e aos diferentes ritmos 

de aprendizaxe do alumno; promover a aprendizaxe autónoma e activa do 

alumnado pero tamén o traballo cooperativo e participativo; desenvolver  

actividades complexas que posibiliten a reflexión e a adquisición de 

competencias clave a través das cales se cumpran os obxectivos didácticos 

e se fomente unha aprendizaxe significativa; propoñer actividades  

motivadoras  que presenten unha aplicación práctica e que estén 

relacionadas cos coñecementos previos. 



 
 

3.5.7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar  

(Ver punto 1, situación ante a crisis do COVID-19) 

Os materiais a empregar para este curso están dispoñibles nas aulas de 2º da 

ESO e na aula-taller de Tecnoloxía. 

 

Nas aulas de 2º de ESO dispoñemos de ordenadores con aceso a internet, 

PDI para as exposicións ó grupo e equipos informáticos Abalar para cada 

alumno co software instalado. 

Na aula-taller dispoñemos de: Ordenadores con aceso a internet, 

ferramentas e material funxible, material eléctrico para a realización das 

prácticas de electricidade, libros de consulta e toda a bibliografía de 

interese que podemos atopar na biblioteca do centro. 

No curso de 2º de ESO empregase libro de texto. 
 
 

3.5.8 Medidas de atención á diversidade 

A metodoloxía exposta no apartado correspondente é a primeira resposta para 

a atención ao alumnado con necesidades específicas, xa que se planificou 

con un claro carácter anticipatorio e preventivo con respecto á diversidade 

existente nas aulas. 

As diferentes capacidades de aprendizaxe abórdanse mediante a 

realización de actividades de diversificación: axuda individualizada do 

profesorado, axuste do grao de complexidade das actividades, actividades de 

reforzo, actividades de ampliación, proposta de recursos didácticos 

alternativos, uso de espazos e agrupamentos máis motivadores, etc. 

A cooperación co Departamento de Orientación do Centro e a Xefatura de 

estudos será fundamental para apoiar e reforzar os alumnos/as. 

 
 

3.5.9 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función 
dos resultados 

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial dos alumnos, que 

nos permitirá coñecer e valorar a súa situación de partida en canto a 

coñecementos da materia e grao de desenvolvemento das  

competencias básicas, e deste xeito, comezar desde o principio cun labor 

axustado ás necesidades, intereses e posibilidades dos mesmos, para poder 



así acadar os obxectivos e adquirir as competencias básicas. Asemade, a 

avaliación inicial tamén nos vai permitir valorar o progreso realizao polos 

alumnos, xa que para coñecer ou avaliar o que se avanzou é necesario ten en 

conta cal era o nivel de partida. 

Utilizarase a avaliación continua/formativa no sentido de que se 

observará sistematicamente a aprendizaxe dos alumnos, o seu traballo diario 

e a súa motivación, tratando de corrixir os posibles erros e reforzando os 

acertos no proceso. 

A avaliación inicial incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso 

anterior e completarase coa información obtida a través do titor/a. 

Con toda esta información recollida deseñaremos un plan de traballo 

adaptado ás necesidades e coñecementos e seguindo as estratexias 

metodolóxicas axeitadas para cada alumno. 

 
 

3.5.10.Elementos transversais 

O carácter transversal destes elementos indica que deben estar presentes na 

actividade docente e na aula de forma permanente, xa que se refiren a 

preocupacións fundamentais da sociedade. Por tanto, en todas as unidades 

didácticas inclúense distintos aspectos a desenvolver, dos que destacan: 

Educación en valores ( cívica e constitucional): ten como referencia o PCC e 

pretende educar para a convivencia no pluralismo, a igualdade, e o pacifismo. 

Fomento da lectura: Inclúense unha serie de actividades de lectura e 

cuestionarios de comprensión lectora en cada unidade didáctica. 

Fomento das TIC: fomentarase o seu uso no traballo cotiá de tal xeito que o 

alumno desenvolva a competencia dixital. Desta maneira, as TIC usaranse 

como recurso didáctico de apoio, para a busca de información e soporte de 

presentación de actividades, como ferramenta para actividades de reforzo  

educativo, etc. 

3.5.11 Actividades e saídas didácticas 

As  actividades  complementarias  e  extraescolares son un factor 

enriquecedor na formación do alumnado. Durante o curso realizaranse si o 

permite a situación pola crise do COVID 19 diferentes actividades 

complementarias relacionadas co currículo, según se vaian presentando: 

●  Asistencia a conferencias ou charlas no centro ou fora del. 

●  Visitas a empresas ou institucións relacionadas coa tecnoloxía.  

●  Visitas a centros de investigación e innovación. 
 
 



3.6 Tecnoloxía 3 ESO 

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. 

3.6.1 Obxectivos da materia 

● Comprender conceptos básicos, leis elementais, e modelos primarios da 
tecnoloxía que lles permitan interpretar, explicar e predici-lo funcionamento 
de obxectos e de sistemas técnicos sinxelos. 

 

● Resolver sinxelos problemas tecnolóxicos da vida cotiá, abordando a súa 
análise con autonomía e creatividade e traballando de forma ordenada e 
metódica para formular vías de solucións prácticas e o máis idóneas posibles. 

 

●  Utilizar coñecementos e destrezas técnicas para o deseño, a elaboración 
simulada e a avaliación de obxectos e sistemas tecnolóxicos sinxelos, 
manipulando materiais, ferramentas e instrumentos con seguridade e 
hixiene, nun contorno de traballo agradable e produtivo. 

 

● Expresar e comunicar ideas sobre problemas comúns e solucións 
técnicas en situacións habituais para o alumnado, utilizando os recursos 
gráficos, a simboloxía e o vocabulario  tecnolóxico  axeitados  para  a  súa  
documentación  e  formulación en soportes impreso e informático. 

 

● Desenvolver actitudes de responsabilidade, colaboración e tolerancia no 
traballo en equipo   para   realizar  pequenos  proxectos  tecnolóxicos  
sinxelos,  participando activamente na toma de decisións, na execución 
das tarefas e na avaliación de resultados cunha disposición aberta, flexible e 
de respecto. 

 

● Integrar os medios informáticos e as redes dixitais para a formulación de 
cuestións e proxectos tecnolóxicos sinxelos, utilizando os programas 
informáticos e os servizos da internet para a documentación e comunicación, a 
busca e a difusión da información. 

 



 ● Propiciar unha actitude de interese e curiosidade cara ás actividades e 

ás novas realizacións tecnolóxicas nos distintos traballos e profesións de 

diferentes ámbitos laborais, motivando iniciativas de investigación sobre 

posibles orientacións vocacionais propias. 

 

● Analizar e valorar criticamente as influencias do desenvolvemento 
tecnolóxico sobre a humanidade e o ambiente, identificando as súas 
repercusións sobre a organización social do traballo, do tempo libre e nas 
actividades de lecer. 
 
 

3.6.2 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación 
relacionados cos estándares de aprendizaxe 

Na seguinte táboa aprecen todos relacionados. 

 
 

Obxect C
o
n
t
i
d
o
s 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe/Mínimos 

Comp. 
clave 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas 
tecnolóxicos a 

b 
f 
g 
h 
l 
o 

B
1
.
1
.
 
F
a
s
e
s
 
d
o 
p
r
o
x
e
c
t
o
 
t
e
c
n
o
l
ó
x
i
c
o
. 
A
 

B1.1. Identificar e describir as 
etapasTEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que 
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 
oMínimo: SI 
punto de vista tanto da súa 
utilidade 
como do seu posible impacto 
social. 

 
dá solución a un problema 
técnico, 
mediante o proceso de 
resolución 
de problemas tecnolóxicos. 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 
CSC 

CSIEE 
CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

B
1
.
3
.
 
P
l
a
n
i
f
i

B1.2. Realizar as operacións 
técnicas previstas nun plan de 
traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con 
criterios de economía, seguridade 
e 
materiais, ferramentasrespecto 
polo ambiente, e valorando 
as condicións do contorno de 
traballo. 

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

Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 

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

Mínimo: SI 

CMCCT 
CAA 

CSIEE 



c
a
c
i
ó
n
 
e 
c
o
n
s
t
r
u
c
i
ó
n
 
d
e 
p
r
o
t
o
t
i
p
o
s
 
o
u 
m
a
q
u
e
t
a
s
 
m
e
d
i
a
n
t
e
 
o 
u
s
o
 
r
e
s

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

Mínimo: SI 

CAA 
CSC 

CSIEE 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 

b 
e 
f 
n 

B
2
.
1
.
 
E
l
e
m
e
n
t
o
s
 
d
e 
i
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
 
d
e 
p
r
o
d
u
t
o
s
 
t
e
c
n
o
l
ó

B2.1.Interpretar esbozos e 
bosquexos como elementos de 

de 
esbozos e bosquexos. produtos 
tecnolóxicos. 

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

CMCCT 
CAA 

   Mínimo: SI  
b 
e 
f 
h 
o 

B
2
.
2
.
 
D
o
c
u
m
e
n
t
a
c
i
ó
n 
t
é
c
n
i
c
a
 
a
s
o
c
i
a
d
a
 
a
 
u
n 
p
r

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

TEB2.2.1. Produce os 
documentos 
 

empregando software específico 
de 
apoio. 
 

Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

CD 
CCA 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

b 
e 
f 
g 
h 
o 

B
3
.
1
.
 
M
a
t
e
r
i
a
i
s 
u
t
i
l
i
z
a
d
o
s
 
n
a 
c
o
n
s

B3.1. Analizar as propiedades dos 
materiais utilizados na construción 
de obxectos tecnolóxicos, 
recoñecendo a súa estrutura 
interna,comparando as súas 
propiedades. 
en relación coas propiedades que 
presentan e as modificacións que 
se poidan producir. 

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

Mínimos SI 

CCL 
CMCCT 

CAA 

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

Mínimo: NON 

CCL 
CMCCT 

CAA 

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

b 
f 
h 
g 

B
4
.
1
.
 
E
f
e
c
t
o
s
 
d
a 
c
o

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

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

Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

b 
f 

B4.2. Circuíto 
eléctrico: 
magnitudes 
eléctricas, 
elementos, 
funcionamento e 

B4.2.Experi
mentar con 
instrumentos 
de medida e 
obter as 
magnitudes 

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

Mínimo: NON 

CMCCT 
CAA 



simboloxía. Lei 
de 
Ohm. 
B4.3. 
Instrumentos de 
medida das 
magnitudes 
eléctricas 
básicas. 

eléctricas 
básicas. 

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

Mínimo: SI 

CMCCT 

 
f 
g 

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

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

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

CMCCT 
CAA 

CSIEE 

   Mínimo: A montaxe si, pero o 
deseño non 

 

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

Mínimo: A montaxe si, pero o 
deseño non 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

e 
f 
g 

B
4
.
5
.
 
S
i
s
t
e
m
a
s
 
d
e 
c
o
n
t
r
o
l
 
p
o
r 
c
o
m
p
u
t
a

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

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

Mínimo: NON. O mínimo será 
entender e modificar o programa de 
xestión do funcionamento dun 
sistema de control. 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

f B
5
.
1
.
E
l
e
m
e
n
t
o
s
 
d
u
n 
e
q
u
i
p
a
m

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

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

Mínimo: Identifica as partes dun 
computador, non sustituir. 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

a 
b 
e 
f 
g 

B5.2. Ferramentas 
e 
aplicacións 
básicas 
para a procura, a 

B5.2. Utilizar 
de forma 
segura 
sistemas de 
intercambio 

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

Mínimo: SI 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 



m descarga, o 
intercambio e a 
publicación de 
información. 
B5.3. Medidas de 
seguridade no uso 
dos sistemas de 
intercambio de 
información. 

de 
información. 

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

Mínimo: SÍ 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 

b 
e 
f 
g 
h 
o 

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

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

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

Mínimo: NON 

CMCCT 
CD 
CAA 

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

Mínimo: SÍ 

CMCCT 
CD 
CAA 

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

Mínimo: SÍ 

CCL 
CMCCT 

CD 
CAA 

CSIEE 
 

3.6.3 Temporalización dos bloques do curso 

Bloque1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos:Setembro- outubro 

Bloque 2: Expresión e comunicación técnica: Novembro. 

Bloque 3: Materiais de uso técnico:  Novembro-Decembro 

Bloque 4: Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control:  Xaneiro-

Febreiro-Marzo  

Bloque 5: Tecnoloxías da comunicación e da información:  Abril-Maio-Xuño 

3.6.4 Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

No proceso de avaliación formativa compre ter presente e promover o emprego 
as tres formas de avaliación: 

●  Autoavaliación por parte do propio alumno como protagonista principal do 

seu aprendizaxe. 

 ●  Coavaliación por parte dos compañeiros de grupo de traballo e de aula 

proporcionando unha retroalimentación do grupo. 

 

●  Heteroavaliación  por  parte  do  profesor,  cun  seguimento  diario  e  
personalizado  do  alumno proporcionando información. 

Dependendo  das  actividades  propostas  para  o  desenvolvemento  das  
competencias seleccionaranse e emprégaranse instrumentos de avaliación 



variados e adaptados o nivel dos alumnos que permitiranlles coñecer con 
anterioridade as exixencias e complexidade de ditas tarefas así como medir o 
aprendizaxe desenvolto. Entre estes instrumentos podemos destacar as 
rúbricas, dianas de avaliación, mapa conceptual, portfolio ou diario de 
aprendizaxe, listas e cuestionarios de control. 

 

Na avaliación de cada alumno terase en conta todo o seu traballo (actividades 

na clase e participación noutras fora dela como proxectos intercentros, 

Etwinning, concursos, etc )  incluíndo a valoración de cada estándar de 

aprendizaxe e competencia acadada recollidos nos bloques de contidos do 

curso: 

Modalidade Presencial: 

-Probas Individuais 60% 

-Traballos e proxectos 30% 

-Traballo na aula 10% 

Modalidade Semipresencial: 

-Probas Individuais 50% 

-Traballos e proxectos 20% 

-Traballos aula virtual 20% 

-Traballo na aula 10% 

Modalidade a Distancia: 

-Probas Individuais 40% 

-Traballos aula virtual 40% 

-Traballo diario aula virtual 20% 

 

A analítica de aprendizaxe realizada por el profesorado como complemento do 
proceso formativo proporcionará elementos valiosos para adaptar e 
individualizar a avaliación de cada alumno. 

Para obter a nota final do mes de xuño procederase do seguinte xeito: 

1.-  Alumnado con polo menos dúas avaliacións aprobadas. Calcularase a 
media das tres avaliacións; se resulta igual ou superior a 5 puntos, a materia 
estará aprobada. 

Se a media referida é inferior a 5 puntos, para aprobar a materia, será 
necesario realizar un exame  final con preguntas de tódolos estándares de 
aprendizaxe e bloques temáticos abordados durante o curso e obter 5 ou  
máis puntos. 

2.- Alumnado que teña dúas ou máis avaliacións suspensas. Deberán realizar 
o exame final e obter 5 ou máis puntos neste exame para aprobar. 



O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño, deberá realizar en 
setembro un cuestionario final ou traballo práctico onde amose as súas 
competencias  con cuestións sobre tódolos bloques temáticos abordados  
durante o curso. 

Ademais e de maneira voluntaria, poderá resolver e entregar unhas fichas 
con actividades propostas polo Departamento. 

Toda a información do curso queda a disposición do alumnado para a súa 

revisión na aula virtual aberta. Se houbera alumnado suspenso incorporarase 

novos contidos adaptados e revisables. 

A non presentación ao exame implica que o alumno/a figurará na acta de 

setembro con “Non presentado”, con independencia da entrega de calquera 

outro traballo. 

Observación. 

O alumno que se colla copiando nun exame (utilizando calquera sistema) 

suspenderá o devandito exame con 1 punto. Se reincide suspenderá todas as 

avaliacións e terá que presentarse ao exame global do curso. Non obstante 

permitiráselle asistir aos exames para ver a súa evolución. 
 
 

3.6.5 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

No curso habilitaranse medidas específicas personalizadas para que o 
alumnado acadee os mínimos previstos. 
 
 

3.6.6 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

As particularidades desta materia fan que sexa preciso empregar unha 

metodoloxía activa que garantice a participación do alumnado como axente 

activo na aula para iso desenvolveremos técnicas de traballo colaborativo e 

cooperativo así como un visionado dos materiais en formato audiovisual 

seguendo os esquemas da aula invertida. 

 
 

3.6.7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Os materias audiovisuais que forman parte do cursos están aloxados e 

dispoñibles para o alumnado  

nunha aula virtual do centro, está organizada en bloques onde aparecen foros 

de consulta para  

resolver dúbidas, materiais de consulta en formato vídeo e presentacións e 

actividades para a súa  

entrega neste espazo. 



O alumnado dispoñe dun cualificador onde poder ollar todas as cualificacións 

das súas entregas xa sexan de traballos individuais, en parellas o en grupo. 
 

Na plataforma virtual poden atopar un sistema de comunicación asíncrona 

medainte mensaxería que permite a consulta confidencial de problemas ou 

atrancos que non poida facerse no foro. 

 
 

3.6.8 Medidas de atención á diversidade 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas 

de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), 

polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema 

educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as 

medidas curriculares e organizativas  necesarias  co  fin  de  que  poida  

alcanzar  o  máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e competencias. 

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as 
condicións de realización das  
avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. 

Se fose necesario dadas as características do alumno/a, farase unha 

adaptación dos bloques propostos ou un reforzo na aula dependendo das 

dificultades de aprendizaxe individualizadas. A cooperación co 

Departamento de Orientación do Centro e a Xefatura de estudos será 

fundamental para apoiar e reforzar os alumnos/as. 

 
 

3.6.9 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función 
dos resultados 

Antes da realizar a avaliaicón inicial se realizara unha observación directa en 

aula tentando descubrir os problemas de aprendizaxe do alumnado de xeito 

individual acompañdos dunhas probas sinxelas que permitan a deteción inicial 

de dificultades. 

 
 

3.6.10 Elementos transversais 

Traballaremos todas as competencias dende un punto de vista transversal, 

incluindo a igualdade entre homes e mulleres, a non discriminación por 

orientación sexual, a prevención da violencia de xénero e a integración de 

persoas con discapacidade física ou intelectual. 



Tamén incorporaremos no noso aprendizaxe diario a prevención e a resolución 
pacífica de conflictos así como os valores que sustentan a liberdade, a xustiza, 
a igualdade, a pluralidade e o respecto mútuo para unha convivencia pacífica 
libre de conflitos. 

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 traballaranse tamén, 

sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada 

etapa. 

 
 

3.6.11 Actividades e saídas didácticas 
 
 

As  actividades  complementarias  e  extraescolares son un factor 

enriquecedor na formación do alumnado. Durante o curso realizaranse si o 

permite a situación pola crise do COVID 19 diferentes actividades 

complementarias relacionadas co currículo, según se vaian presentando: 

●  Asistencia a conferencias ou charlas no centro ou fora del. 

●  Visitas a empresas ou institucións relacionadas coa tecnoloxía.  

●  Visitas a centros de investigación e innovación. 

● Calquera outra actividade desenvolvida polos alumnos e que poida xurdir o 

longo do curso será avaliada e formará parte do seu aprendizaxe. 

 

3.7 Tecnoloxias  4º ESO 

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 proporciónalle 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 inmediato 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. 

 

 

 



3.7.1 Obxectivos da materia 

●  Analizar os obxectos e sistemas técnicos para comprender o seu 
funcionamento, coñecer os seus elementos e as funcións que realizan, 
aprender a mellor forma de usalos e controlalos e entender as condicións 
fundamentais que interviñeron no seu deseño e construción. 

 

● Comprender e diferenciar as funcións dos compoñentes físicos dun 
computador, así como o seu funcionamento e formas de conectalos. 
Manexar con soltura aplicacións informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar e presentar información, 
empregando de forma habitual redes de comunicación. 

 

●  Realizar esquemas de circuítos eléctrico e electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos que dan solución a problemas  técnicos,  con  axuda  de  
programas  de  deseño  asistido,  e  calcular  os  parámetros característicos 
destes. 

 

● Verificar  o  funcionamento  de  circuítos  eléctricos  e  electrónicos,  
pneumáticos  e  hidráulicos, interpretando os seus esquemas, utilizando os 
aparellos e os equipamentos de medida adecuados,  
interpretano e valorando os resultados obtidos, apoiándose na montaxe ou 
nunha simulación física destes. 

 

●  Analizar propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos. 

 

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

 

3.7.2 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación 
relacionados cos estándares de aprendizaxe 

 
Obxect C

o
n
t
i
d
o
s 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe/Mínimos 

Comp. 
clave 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

e 
h 
o 

B1.1. Elementos e 
dispositivos de 
 

e sen eles. 
B1.2. Tipoloxía de 
redes. 

B1.1. Analizar os 
elementos e os 
sistemas que 
configuran a 
comunicación 
con 
fíoscomunicació
n con fíos e sen 
eles. 

TEB1.1.1. Describe os 
elementos e 
as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos 
dixitais. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

CD 



 
b 
e 
f 

B1.4.Conceptos 
básicos e introdución 
ás linguaxes de 
programación. 

B1.3.Elaborar 
programas 
informáticos 
sinxelos. 

TEB1.3.1.Desenvolve un 
programa 
informático sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha 
linguaxe 
de programación. 
Mínimo: SI 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

b 
e 
f 

B1.5. Uso de 
computadores e 
outros sistemas de 
intercambio de 
información. 

B1.4. Utilizar 
equipamentos 
informáticos. 

TEB1.4.1. Utiliza ocomputador 
como ferramenta de adquisición 
e 
interpretación de datos, e como 
realimentación doutros procesos 
cos datos obtidos. 
Mínimos:SI 

CMCCT 
CD 
CAA 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

 
f 
g 

B2.1. Instalacións 
características: 
eléctricas, de auga 
sanitaria e de 
saneamento. 
B2.2. Outras 
instalacións: 
calefacción, gas, aire 
acondicionado e 
domótica. 

B2.1.Describir 
os elementos 
que 
compoñen as 
instalacións 
dunha 
vivenda e as 
normas que 
regulan o 
seu deseño e a 
súa utilización. 

TEB2.1.1.Diferencia as 
instalacións 
típicas e describe os elementos 
que 
compoñen as instalacións dunha 
vivenda. 
Mínimo: SI 

CMCCT 
CAA 
CCL 

b 
e 
f 
g 

B2.3. Normativa, 
simboloxía, análise e 
montaxe de 
instalacións básicas. 
B2.4. Aforro 
enerxético nunha 
vivenda. Arquitectura 
bioclimática. 

B2.2. Realizar 
deseños 
sinxelos 
empregando a 
simboloxía 
axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa 
simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e 
saneamento, aire acondicionado 
e 
gas. 
Mínimos:SI 

CMCCT 
CCA 

Bloque 3. Electrónica 
 
f 
g 
h 
o 

B3.1. Electrónica 
analóxica. 
B3.2. Compoñentes 
básicos. 
B3.3. Simboloxía e 
análise de circuítos 
elementais. 

B3.1. Analizar e 
describir o 
funcionamento e 
a aplicación dun 
circuíto 
electrónico e os 
seus 
compoñentes 
elementais. 

TEB3.1.1. Describe o 
funcionamento dun circuíto 
electrónico formado por 
compoñentes elementais. 
Mínimos SI 

CCL 
CMCCT 

TEB3.1.2. Explica as 
características 
e as funcións de compoñentes 
básicos: resistor, condensador, 
díodo e transistor. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

CAA 
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e 
f 

B3.3. Simboloxía e 
análise de circuítos 
elementais. 
B3.4. Uso de 
simuladores para 
analizar o 
comportamento dos 
circuítos electrónicos. 

B3.2. Empregar 
simuladores que 
faciliten o deseño e 
permitan a 
práctica coa simboloxía 
normalizada.circuítos 
analóxicos básicos, 

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

utilizando simboloxía 
axeitada. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 

b 
f 
g 

B3.5.Montaxe de 
circuítos sinxelos. 

B3.3. Experimentar coa 
montaxe de 
circuítos elementais e 
aplicalos no 
proceso tecnolóxico. 

TEB3.3.1.  Realiza a 
montaxe de 
circuítos electrónicos 
básicos 
deseñados 
previamente. 

CMCCT 

f 
g 

B3.6. Electrónica 
dixital. 
B4.6. Aplicación da 
álxebra de Boole a 
problemas 
tecnolóxicos básicos. 

B3.4. Realizar operacións 
lóxicas 
empregando a álxebra de 
Boole na 
resolución de problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.4.1. Realiza 
operacións 
lóxicas empregando a 
álxebra de 
Boole. 
Mínimo:SI 

CMCCT 

f 
g 

B4.7. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante 
portas 
lóxicas problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 

TEB3.5.1. Resolve 
mediante portas 
lóxicas problemas 
tecnolóxicos 
sinxelos. 
Mínimos: SI 

CMCCT 
CSIEE 
CAA 

Bloque 4. Control e robótica 

f 
g 

B4.1. Sistemas 
automáticos; 
compoñentes 
característicos de 
dispositivos de 
control. 

B4.1. Analizar sistemas 
automáticos 
e describir os seus 
compoñentes. 

TEB4.1.1. Describe os 
compoñentes dos 
sistemas 
automáticos. 
Mínimo: SI 

CCL 
CMCCT 

f 
g 

B4.2. Deseño e 
construción de robots. 
B4.3. Graos de 
liberdade. 
B4.4. Características 
técnicas. 

B4.2.Montar 
automatismos sinxelos. 

TEB4.2.1. Representa 
e monta 
automatismos 
sinxelos. 
Mínimo:SI 

CMCCT 
CAA 

e 
g 

B4.5. O computador 
como elemento de 
programación e 
control. 
B4.6. Linguaxes 
básicas de 
programación. 

B4.3. Desenvolver un 
programa paraTEB4.3.1. 
Desenvolve un programa 
controlar un sistema 
automático ou 
un robot e o seu 
funcionamento de 
forma autónoma. 

 
para controlar un 
sistema 
automático ou un robot 
que 
funcione de forma 
autónoma en 
función da 
realimentación que 
recibe do contorno. 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

Bloque 5. Pneumática e hidráulica 

f 
h 
o 

B5.1.Análise de 
 

pneumáticos. 
B5.2. Compoñentes. 

B5.1. Coñecer as pricipais 
sistemas hidráulicos 
eaplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e pneumática. 

TEB5.1.1. Describe as 
principais 
aplicacións das 
tecnoloxías 
hidráulica e 
pneumática. 
Mínimo:SI 

CCL 
CMCCT 

f 
h 
o 

B5.3. Principios 
fisicos de 
funcionamento. 

B5.2. Identificar e 
describir as 
características e o 
funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

TEB5.2.1. Identifica e 
describe as 
características e o 
funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

CCL 
CMCCT 
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   Mínimo: SI  
f B5.4. 

Simboloxía. 
B5.3. Coñecer e manexar 
con 
soltura a simboloxía 
necesaria para 
representar circuítos. 

TEB5.3.1. Emprega a 
simboloxía e 
a nomenclatura  para 
representar 
circuítos que resolvan un 
problema 
tecnolóxico. 
Mínimo: SI 

CMCCT 
CAA 

CSIEE 

e 
g 

B5.5. Uso de 
simuladores no 
deseño de 
circuítos 
básicos. 
B5.6. 
Aplicacións en 
sistemas 
industriais. 

B5.4. Experimentar con 
dispositivos 
pneumáticos ou 
simuladores 
informáticos. 

TEB.4.1.Realiza montaxes 
de 
circuítos sinxelos 
pneumáticos ou 
hidráulicos con 
compoñentes reais 
ou mediante simuladores. 

CMCCT 
CD 
CAA 

CSIEE 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

g 
m 

B6.1. O 
desenvolvement
o 
tecnolóxico ao 
longo 
da historia. 

B6.1. Coñecer a evolución 
tecnolóxica ao longo da 
historia. 

TEB6.1.1. Identifica os 
cambios 
tecnolóxicos máis 
importantes que 
se produciron ao longo da 
historia 
da humanidade. 
Mínimo:SI 

CMCCT 
CAA 

CCEC 
CSC 

l 
n 

B6.2. Análise da 
 

técnicos e 
tecnolóxicos. 
Importancia da 
normalización 
nos 
produtos 
industriais. 

B6.2. Analizar obxectos 
técnicos e 
evolución de 
obxectostecnolóxicos 
mediante a análise de 
obxectos. 

TEB6.2.1. Analiza 
obxectos 
técnicos e a súa relación 
co 
contorno, interpretando a 
súa 
función histórica e a 
evolución 
tecnolóxica. 

CMCCT 
CAA 
CSC 

CCEC 

a 
f 

B6.3. 
Aproveitamento 
de materias 
primas e 
recursos 
naturais. 

B6.3. Valorar a repercusión 
da 
tecnoloxía no día a día. 

TEB6.3.1. Elabora xuízos 
de valor 
fronte ao 
desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da 
análise de 
obxectos, relacionando 
inventos e 
descubertas co contexto 
en que se 
desenvolven. 

CCL 
CMCCT 

 

3.7.3 Temporalización dos bloques 

 

Bloque 0: Recuperación de lo no visto en el curso 2019-2020 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación: 16 sesións.  

Bloque 2. Instalacións en vivendas: 16 sesións. 

Bloque 3. Electrónica: 30 sesións. 

Bloque 4. Control e robótica: 16 sesións. 

Bloque 5. Pneumática e hidráulica: 16 sesións. 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade: 16 sesións. 



3.7.4. Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

Realizarase unha proba escrita ou no ordenador ao rematar cada unidade 
didáctica. Ao remate de cada avaliación realizarase a media das probas 
escritas realizadas para obter a nota relativa as probas de control obxectivas. 

No caso de que algún alumno copiase nalgún exame, levará unha nota de cero 

nesa proba. No caso de plaxio nun traballo quitaráselle ata un 20 % da nota 

correspondente da avaliación 

Os insturmentos de avaliación utilizados e o seu peso ponderado serán os 
seguintes: 

- Observación directa: 10% (pode ser pola participación nas ferramentas de 
ensino virtual. 

- Probas de control obxectivas: 60% (pode ser polo feito nas ferramentas de 
ensino virtual) 

- Probas prácticas: 30% (Poden ser probas postas con axuda das ferramenta 
de ensino virtual) 

A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das 

notas obtidas en cada tipo de  instrumento  de  avaliación,  tendo  en  conta  

os  pesos (en  porcentaxes)  que  se  indicaron anteriormente. Para aprobar 

unha avaliación a nota final debe ser igual ou superior a 5 tendo en cada  

un  dos 3  apartados  anteriores,  polo  menos  un 30 %  dá  puntuación  

máxima  do  apartado correspondente. 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética das 

cualificacións de cada avaliación, tendo en conta que nas avaliacións que foron 

recuperadas a cualificación que se considera para facer a media é de 5. 

Nos últimos días do curso, realizarase unha proba final na que os alumnos 

terán oportunidade de recuperar as avaliacións que non superaron ao longo 

do mesmo. No caso de superar dita proba a cualificación final será de 5. 

Aqueles alumnos que non superen a materia en xuño, serán convocados a 

unha proba extraordinaria que se realizará en setembro e na que a 

cualificación obtida na mesma corresponderá coa nota final, sendo necesario 

acadar unha caualificación mínima de 5 para aprobar a materia. 

A proba de avaliación extraordinaria consistirá nunha serie de cuestións 

teóricas ou resolución de problemas prácticos que intenten abarcar o maior 

número de estándares de avaliación do curso susceptibles dunha proba 

escrita e limitada no tempo. 

 
 
 
 
 



3.7.5 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

Os alumnos que suspendan unha avaliación poderán recuperala mediante 

unha proba obxectiva (escrita ou no ordenador) ao comezo da seguinte 

avaliación. 

 

3.7.6 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

A práctica docente está baseada nunha serie de principios metodolóxicos 

como: adaptar o proceso ao nivel de desenvolvemento e aos diferentes ritmos 

de aprendizaxe do alumno; promover a aprendizaxe autónoma e activa do 

alumnado pero tamén o traballo cooperativo e participativo; desenvolver  

actividades complexas que posibiliten a reflexión e a adquisición de 

competencias clave a través das cales se cumpran os obxectivos didácticos 

e se fomente unha aprendizaxe significativa; propoñer actividades  

motivadoras  que presenten unha aplicación práctica e que estén 

relacionadas cos coñecementos previos. 

 
 

3.7.7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Os materiais a empregar para este curso están dispoñibles no espazo maker e 

na aula de informática. (Ver punto 1 da situación actual pola crisis do COVID-

19, este punto será así si a situación da crises cambia). 

 

Nao espazo maker dispoñemos de: Ordenadores con aceso a internet, 

ferramentas e material funxible, material eléctrico e electrónico para a 

realización das prácticas de electricidade, Hardware de control  

electrónico Arduino, e compoñentes eléctrico-electrónicos para as simulacións 

e montaxes por equipos. 

No espazo maker tamén dispoñemos de material para as prácticas de 

pneumática e compresor, robots Mblock Ranger, tres impresoras 3D, e 

material plástico para o seu uso. Libros de consulta e toda a bibliografía de 

interese que podemos atopar na biblioteca do centro. 

Na aula de informática dispoñemos de ordenadores para os alumnos, con 

aceso a internet co software libre a empregar instalado e/ou accesible para o 

traballo online. Un proxector para aso exposicións ó grupo. 

No curso de 4º de ESO non se emprega libro de texto. O material 

necesario para os alumnos facilítaselle por medio do correo electrónico ou 

deixándolle o material na conserxería para que os alumnos collan as 

fotocopias que necesitan para o desenvolvemento das clases. 

 



 

3.7.8 Medidas de atención á diversidade 

Tendo en conta que o grupo é heteroxéneo, polo que presenta cada 

alumno diferentes niveis de coñecemento, interese, capacidades….., na 

programación de aula poderase introducir adaptacións curriculares 

personalizadas en colaboración, no seu caso, co Departamento de 

Orientación, tendo en conta as características xerais de cada un dos 

alumnos, sen perder de vista os obxectivos que se pretenden conseguir na 

área. 

O tratamento á diversidade traballarase propoñendo, distintas medidas de 

atención e estratexias metodolóxicas orientadas   a responder ás 

necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das 

competencias básicas e dos obxectivos de etapa. Algunhas medidas de 

atención que se levarán a cabo na aula son: 

. A posibilidade de distinto nivel de profundización en moitas das 

actividades propostas, permitirá atender demandas de carácter máis 

profundo por parte daqueles alumnos con niveis de partida máis avanzados 

ou con interese maior sobre o tema estudado. 

. As distintas actividades que se propoñen nos distintos bloques de contidos 

intentan conectar cos coñecementos que o alumno adquiriu con 

anterioridade. Adóitase comezar realizando un repaso dos coñecementos 

básicos tratados nos cursos anteriores ou comprobando os coñecementos 

previos que teñen os alumnos. Isto permite ao profesorado establecer dun 

xeito continuo e dentro deste proceso, a base de todos os contidos necesarios 

para aqueles alumnos con deficiencias. 

Os exercicos van aumentando paulatinamente o seu nivel de dificultade, para 

cubrir as necesidades daqueles alumnos que demandan unha maior 

profundización dos contidos. Desta forma ínstaselles a unha investigación que 

lles permita profundar en determinadas cuestións. 

O emprego das novas tecnoloxías, a manipulación e a análise de obxectos, o 

deseño, a construción e aplicación de saberes para a realización dos 

diferentes proxectos, etc., permite un intercambio de saberes con outros 

compañeiros, de forma que o alumno, e se é necesario co apoio do profesor, 

é capaz de seguir e progresar naquelas materias os seus conceptos previos 

sexan insuficientes. 

 
 

3.7.9 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos 
resultados 

Ao comezo do curso realizarase unha avaliación inicial dos alumnos, que 

nos permitirá coñecer e valorar a súa situación de partida en canto a 



coñecementos da materia e grao de desenvolvemento das competencias 

básicas, e deste xeito, comezar desde o principio cun labor axustado ás 

necesidades, intereses e posibilidades dos mesmos, para poder así acadar os 

obxectivos e adquirir as competencias básicas. Asemade, a avaliación inicial 

tamén nos vai permitir valorar o progreso realizao polos alumnos,  

xa que para coñecer ou avaliar o que se avanzou é necesario ten en conta cal 

era o nivel de partida.Utilizarase a avaliación continua/formativa no sentido 

de que se observará sistematicamente a aprendizaxe dos alumnos, o seu 

traballo diario e a súa motivación, tratando de corrixir os posibles erros e 

reforzando os acertos no proceso. 

A avaliación inicial incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso 

anterior e completarase coa información obtida a través do titor/a. 

Con toda esta información recollida deseñaremos un plan de traballo 

adaptado ás necesidades e coñecementos e seguindo as estratexias 

metodolóxicas axeitadas para cada alumno. 

 
 

3.7.10. Elementos transversais 

O carácter transversal destes elementos indica que deben estar presentes na 

actividade docente e na aula de forma permanente, xa que se refiren a 

preocupacións fundamentais da sociedade. Por tanto, en todas as unidades 

didácticas inclúense distintos aspectos a desenvolver, dos que destacan: 

●  Educación en valores (cívica e constitucional): deberá estar presente en 

toda a actividade da aula en canto a convivencia e o respecto absoluto os 

demáis e as súas solucións ou opinións ós problemas ou propostas 

plantexadas. 

 

●  A comprensión lectora: traballarase todo o curso cando se analice 

enunciados de problemas, se describan procesos industriais e pedirase ó 

alumnado que comunique a información de maneira oral, empregando 

vocabulario tecnolóxico axeitado. 

 

●  Fomento das TICs: fomentarase o seu uso no traballo cotiá de tal 

xeito   que o alumno desenvolva a competencia dixital. Desta maneira, as 

TICs usaranse como recurso didáctico de apoio, para a buca de información e 

soporte de presentación de actividades, como ferramenta para actividades de 

reforzo educativo, etc. 

 

●  A capacidade para o emprendemento: traballarase en proxectos grupais 

onde terán que tomar decisións, ter iniciativa imaxinativa e creativa ás 



propostas formuladas analizando a vantaxe que aportan as novas tecnoloxías 

ós emprendedores hoxe en día. 

 
 

3.7.11 Actividades e saídas didácticas 
 

As  actividades  complementarias  e  extraescolares son un factor 

enriquecedor na formación do alumnado. Durante o curso realizaranse si o 

permite a situación pola crise do COVID 19 diferentes actividades 

complementarias relacionadas co currículo, según se vaian presentando: 

●  Asistencia a conferencias ou charlas no centro ou fora del. 

●  Visitas a empresas ou institucións relacionadas coa tecnoloxía.  

●  Visitas a centros de investigación e innovación. 

● Calquera outra actividade desenvolvida polos alumnos e que poida xurdir o 

longo do curso será avaliada e formará parte do seu aprendizaxe. 
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4.Tecnoloxías da información e da comunicación 

4.1 Introdución e contexto 

 

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. 

 

3.2 Contribución da Tecnoloxias da comunicación e información ao 
desenvolvemento das competencias clave 

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 (CCL) 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 (CMCCT) 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  comunicación,  competencias  que  tamén  se  favorecen  analizando  o 
funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante 
a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet. 

 

• A competencia dixital (CD), 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 (CAA), 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 (CSC) 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 (CSIEE) 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 (CCEC) 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. 
 

4.3 Obxectivos nas TIC 

●  Valorar as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e a 
comunicación e as repercusións  que  supoñen  no  ámbito  persoal,  
profesional  e  social  e  no  ámbito  do coñecemento. 

 

●  As tecnoloxías da información e da comunicación reducen o illamento e a 
dificultade de acceso a determinados elementos sociais e culturais que pode 
sufrir o alumnado das zonas rurais, polo que a súa manexo faise necesario e 
primordial. 

 

●  Identificar en cada momento a información e os recursos que se necesitan, 
así como o lugar en que atopalos, sabendo que a sociedade do coñecemento 
é cambiante e que, por tanto, saber adaptarse a novas ferramentas e modelos 
axudará a consolidar as destrezas necesarias para seguir formándose ao 
longo da vida. Destacar neste obxectivo a importancia de aprender a localizar 
a información, por encima de aprender (memorísticamente) a información 
mesma, xa que o carácter cambiante da nosa sociedade limita no tempo a 
validez das respostas. Por iso é importante aprender a localizar as novas 
respostas. 



●  Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados a estas 
tecnoloxías. Aínda que non se pode profundar excesivamente neste punto, é 
importante coñecer os aspectos básicos para chegar a entender o 
funcionamento dos sistemas, saber resolver incidencias menores e prever o 
que pode ocorrer #ante novas situacións. 

 

●  Organizar a información e acceder a ela nos soportes e ferramentas que a 
conteñan para así poder  elaborar  contidos  propios  que  poidan  ser  
transmitidos  e poidan converterse en coñecemento.A cantidade de 
información que se manexa en diferentes formatos e soportes  
obriga a ser en extremo coidadoso coa organización e a orde da mesma. Se 
se van a utilizar estas informacións para xerar novos “produtos” debemos 
saber, en todo momento, que temos e onde o almacenamos, para poder 
realizar un acceso rápido ás devanditas informacións. 

  
● Coñecer a situación actual do mundo das telecomunicacións para poder 
estudar os aspectos físicos, as arquitecturas e os protocolos máis comúns 
nos medios de comunicación que teñen unha gran difusión no mundo laboral, 
incidindo naqueles propios das redes de área local. Na formulación  deste  
obxectivo  non hai que perder de vista que o desenvolvemento das 
telecomunicacións avanza de maneira imparable e continua. É necesario 
coñecer a realidade actual para poder comprender o que será, no  fututo, a 
realidade actual. 

 

●  Utilizar os servizos telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción 
laboral, a administración, a saúde ou o comercio, valorando en que medida 
cobren ditas necesidades e se o fan de forma apropiada. Este obxectivo 
intégrase plenamente coa idea de que o alumnado de bacharelato debe 
concluír a etapa cun nivel adecuado de madurez, que se reflectirá na súa 
capacidade de desenvolverse no mundo real (laboral, de relacións sociais…) 

 

●  Buscar  e  seleccionar  recursos  dispoñibles  na  rede  para  incorporalos 
ás súas propias producións, valorando a importancia do respecto á autoría 
dos mesmos e a conveniencia de recorrer a fontes que autoricen 
expresamente a súa utilización.O carácter aberto da internet dilúe as 
fronteiras entre o feito de ofrecer publicamente información e recursos e a 
propiedade intelectual deses materiais. Por iso os alumnos deben aprender a 
distinguir as accións pouco éticas, e mesmo delituosas, da utilización correcta 
do material existente na rede para realizar producións propias. 

 

●  Coñecer e utilizar as ferramentas necesarias para integrarse en redes 
sociais, achegando as súas competencias ao crecemento das mesmas e 
adoptando as actitudes de respecto, participación, esforzo e colaboración 
que posibiliten a creación de producións colectivas. 

  
● Prestarase especial atención a transmitir o valor e as posibilidades das 
redes sociais, fóra do ámbito do lecer, que é o máis coñecido para o 
alumnado. Trátase de que valoren estas ferramentas como pontes cara ao 



traballo compartido e/ou en colaboración con outras persoas sen o 
inconveniente das distancia entre os membros do equipo. 

 

●  Utilizar  dispositivos  para  capturar  e  dixitalizar  imaxes,  textos  e  sons  
e  manexar  as funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital 
da imaxe fixa, o son e a imaxe en movemento e a súa integración para crear 
pequenas producións multimedia con finalidade expresiva, comunicativa ou 
ilustrativa. A dispoñibilidade de aparellos que capturan imaxes fixas ou en 
movemento, está hoxe en día, ao alcance de todos os alumnos. Trátase 
de que aprendan a manexalos para complementar as súas propias 
construcións de coñecemento, así como orientarlles no modo en que poden 
obter maior rendemento deles. 

 

●  Integrar  a  información  textual,  numérica  e  gráfica  para  construír  e 
expresar unidades complexas de coñecemento en forma de presentacións 
multimedia, aplicándoas en modo local, para apoiar un discurso, ou en modo 
remoto, como síntese ou guión que facilite a difusión de unidades de 
coñecemento elaboradas, decidindo a forma na que se poñen ao dispor do 
resto de usuarios. 
 
 

4.4 Metodoloxía nas TIC 

As TIC poden xogar un papel esencial no novo cambio metodolóxico xa que 
permiten un traballo do estudante máis autónomo e personalizado, en que a 
figura do docente non é tan imprescindible senón máis facilitadora de xerar as 
devanditos aprendizaxes. 

O traballo cas TIC permiten facilitar un aprendizaxe individualizado, mantendo 

o propio ritmo, aprendendo dos descubrementos conseguindo una aprendizaxe 

significativo. 
 

 

4.5. Tecnoloxías da información e da comunicación 4 ESO 

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, ademáis 

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. 

 
 

4.5.1 Obxectivos da materia 

●  Utilizar os servizos telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción 
laboral, a administración, a saúde ou o comercio, valorando en que medida 
cobren estas necesidades. 

 

●  Buscar  e  seleccionar  recursos  dispoñibles  na  rede  para  incorporalos 
as súas propias producións, valorando a importancia do respecto a 
propiedade intelectual e a conveniencia de recorrer a fontes que autoricen 
expresamente a súa utilización. 

 

●  Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, 
achegando as súas competencias ao seu crecemento e adoptando as 
actitudes de respecto, participación, esforzo e colaboración que posibiliten a 
creación de producións colectivas. 

 

● Utilizar  periféricos  para  capturar  e  dixitalizar  imaxes,  textos  e  sons  
e  manexar  as funcionalidades principais dos programas de tratamento 
dixital da imaxe fixa, do son e da imaxe en movemento e a súa integración 
para crear pequenas producións multimedia con finalidade expresiva, 
comunicativa ou ilustrativa. 

 

●  Integrar  a  información  textual,  numérica  e  gráfica  para  construír  e 
expresar unidades complexas de coñecemento en forma de presentacións 
electrónicas, aplicándoas en modo local, para apoiar un discurso ou, en 
modo remoto, como síntese ou guión que facilite a difusión de unidades de 
coñecemento elaboradas. 

 

●  Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera 
fonte para elaborar contidos  propios  e  publicalos  na  web,  utilizando  
medios  que  posibiliten  a  interacción  (formularios, enquisas, bitácoras, 
etc) e formatos que faciliten a inclusión de elementos multimedia decidindo 
a forma en que se poñen a disposición do resto de persoas usuarias. 

 

 ●  Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas 
alternativas existentes para compartir os contidos publicados na web e 
aplicalos cando se difundan as producións propias. 

 

 ● Comprender a importancia de reforzar as condutas de seguridade 
activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e a persoal nas 
interaccións na internet. 
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● Coñecer os paquetes de aplicacións en rede, os sistemas de 

almacenamento remotos e os posibles sistemas operativos na internet que 

faciliten a súa mobilidade e a independencia dun equipamento localizado 

espacialmente. 

 
 

4.5.2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

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 

comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o 

funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, ou 

mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en  

internet. 

A competencia dixital, que é a específica desta materia, desenvolverase co 

emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter 

e presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou 

utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas. Para que o 

alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome 

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

aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida 

avaliar os resultados. 

Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando 

que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con 

grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén 



mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os 

cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a 

través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos 

sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. 

E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia 

dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e 

progreso. 

 

4.5.3 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación 
relacionados cos estándares de aprendizaxe 

 
 

Bloque 1. Ética e estética na rede de interacción 

Obxect
ivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as 

a 
b 
f 
g 
h 
i 
o 

B1.1. Políticas de 
seguridade para a 
protección do 
individuo na 
interacción coa 
rede. Contrasinais. 
Condutas e 
hábitos seguros. 
B1.2. Intercambio 
e publicación de 
información dixital 
na rede. 
Seguridade e 
responsabilidade 
no uso dos 
servizos de 
publicación. 

B1.1. Adoptar 
condutas 
e hábitos que permitan 
a protección do 
individuo na súa 
interacción na rede. 

TICB1.1.1. Interactúa 
con 
hábitos adecuados en 
contornos virtuais. 
información.adecuada
s. 

CD 

CSC 

TICB1.1.2. Aplica 
políticas 
seguras de utilización 
de 
contrasinais para a 
protección da 
información 
persoal. 

CD 

CMCCT 

a 
b 
f 
g 
h 
i 
m 
ñ 
o 

B1.3. Dereitos de 
propiedade 
intelectual e de 
explotación dos 
materiais aloxados 
na web. Tipos 
de licenzas de 
distribución. 

B1.2. Acceder a 
servizos de 
intercambio 
e publicación de 
información dixital con 
criterios de seguridade 
e uso responsable. 

TICB1.2.1. Realiza 
actividades con 
responsabilidade 
sobre 
conceptos como a 
propiedade e o 
intercambio 
de información. 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 



a 

g 

h 

i 

m 

ñ 

B1.4. 

Propiedade e 

distribución do 

software e da 

información. 

Tipos de 

licenzas de uso 

e distribución. 

B1.5. Identidade 

dixital, 

privacidade e 

seguridade. 

Desenvolvemento de 
actitudes de protección 
activa ante dos intentos 

de fraude 

B1.3. Recoñecer  e 

comprender os 

dereitos dos materiais 

aloxados na web. 

TICB1.3.1. Consulta 

distintas fontes e 
navega 

coñecendo a 
importancia 

da identidade dixital e 
os 

tipos de fraude da 
web. 

CD 

CAA 

CSC 

TICB1.3.2. Diferencia 
o 

concepto de materiais 

suxeitos a dereitos de 

autoría e materiais de 

libre distribución. 

CD 

CSC 

CCEC 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competenci
as 

f B2.1. Funcións de 
configuración dos 
equipamentos 
informáticos. 

B2.1. Utilizar e 
configurar 
equipamentos 
informáticos, 
identificando os 
elementos que os 
configuran e a súa 
función no conxunto. 

TICB2.1.1. Realiza 
operacións básicas de 
organización e 
almacenamento da 
información. 

CD 
CMCCT. 

CAA 

TICB2.1.2. Configura 
elementos básicos do 
sistema operativo e de 
accesibilidade do 
equipamento 
informático. 

CD 
CMCCT 

f B2.2. Instalación e 
eliminación de 
software de 
propósito xeral. 

B2.2. Xestionar a 
instalación e 
eliminación 
de software de 
propósito xeral. 

TICB2.2.1. Resolve 
problemas vinculados 
aos 
sistemas operativos e 
ás 
aplicacións e os 
programas 
vinculados a estes. 

CD 
CMCCT. 

CAA 

a 

f 

B2.3. Utilización 
de software de 
comunicación 
entre 
equipamentos e 
sistemas. 

B2.3. Utilizar software 
de comunicación entre 
equipamentos e 
sistemas. 

T ICB 2.3.1 Administra 
o 
equipamento con 
responsabilidade e 
coñece 
aplicacións de 
comunicación entre 
dispositivos. 

CD 
CMCCT 

f B2.4. Arquitectura 
dun computador: 
compoñentes 
básicos e 
características. 

B2.4. Coñecer a 
arquitectura dun 
computador, 
identificando os seus 
compoñentes básicos, 
e 
describir as súas 
características 

TICB2.4.1. Analiza e 
coñece diversos 
compoñentes físicos 
dun 
computador, as súas 
características 
técnicas e 
as conexións entre 
eles. 

CD 
CMCCT 



f B2.5. Elementos 
e sistemas para a 
comunicación con 
fíos e sen eles. 

B2.5. Analizar os 
elementos e os 
sistemas que 
configuran 
a comunicación con 
fíos 
e sen eles. 

TICB2.5.1. Describe 
as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

CD 
CMCCT 

CCL 

Bloque 3 Organización, deseño e produción de información dixital 

Obxectiv
os 

Contidos Os criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as 

f 
g 

B3.1. Procesos de 
produción de 

B3.1. Utilizar 
aplicacións 
informáticas de 

TICB3.1.1. Elabora e 
maqueta documentos 
de 

CD 
CMCCT. 

h 
i 
m 
ñ 
a 
 

documentos con 
aplicacións 
ofimáticas e de 
deseño gráfico. 
Maquetaxe. 
Importación de 
imaxes e gráficos. 
B3.2. Formatos 
abertos e 
estándares de 
formato na 
produción de 
documentación. 
B3.3. Operacións 
básicas en follas 
de cálculo. 
Creación de 
gráficos. 
Elaboración de 
informes sinxelos. 
B3.4. 
Organización da 
información en 
bases de datos. 
Realización de 
consultas básicas 
e xeración de 
documentos. 

escritorio para a 
produción de 
documentos. 

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. 

CCL 
CAA 

CSIEE 
CCEC 

TICB3.1.2. Produce 
informes que requiren 
o 
emprego de follas de 
cálculo, que inclúan 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

CD 
CMCCT 

CCL 
CSIEE 

TICB3.1.3. Elabora 
bases 
de datos sinxelas e 
utiliza a 
súa funcionalidade 
para 
consultar datos, 
organizar a 
información e xerar 
documentos. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 



c 
f 
g 
h 
i 
m 
ñ 
o 

B3.5. Tipos de 
presentacións e 
estrutura do 
contido. Deseño 
da estrutura e de 
elementos gráficos 
adecuados para o 
público obxectivo. 
Importación de 
elementos 
multimedia, de 
imaxes e de 
gráficos. 
B3.6. Edición e 
montaxe de 
materiais 
audiovisuais a 
partir de fontes 
diversas. Captura 
de imaxe, de 

B3.2. Elaborar 
contidos 
de imaxe, audio e 
vídeo, 
e desenvolver 
capacidades para 
integralos en diversas 
producións. 

TICB3.2.1. Integra 
elementos multimedia, 
imaxe e texto na 
elaboración de 
presentacións, 
adecuando 
o deseño e a 
maquetaxe á 
mensaxe e ao público 
obxectivo a quen vai 
dirixido. 

CD 
CMCCT 

CCL 
CAA 

CSIEE 
CCEC 
CSC 

TICB3.2.2. Emprega 
dispositivos de captura 
de 
imaxe, audio e vídeo, 
edita 
a información 
mediante 
software específico e 
crea 
novos materiais en 
diversos 
formatos. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CAA 

CSIEE 

 audio e de vídeo, 
e conversión a 
outros formatos. 
B4.6. Tratamento 
básico da imaxe 
dixital. Exposición, 
saturación, 
luminosidade e 
contraste. 
Resolución e 
formatos. 

   

Bloque 4. Seguridade informática 

Obxectiv
os 

Contidos Os criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as 

a 
f 

B4.1. 
Procedementos de 
intercambio de 
información entre 
dispositivos físicos 
de características 
técnicas diversas. 
B4.2. Riscos de 
seguridade para 
sistemas, 

B4.1. Adopta condutas 
de seguridade activa e 
pasiva na protección 
de 
datos e no intercambio 
de información. 

TICB4.1.1. Analiza e 
coñece dispositivos 
físicos 
e características 
técnicas, 
de conexión e de 
intercambio de 
información 
entre eles. 

CD 
CMCCT 

TICB4.1.2. Coñece os 
riscos de seguridade e 
emprega hábitos de 
protección adecuados. 

CD 
CMCCT 



aplicacións e 
datos. Hábitos de 
protección. 
B4.3. Medidas de 
seguridade activa 
e pasiva. 
Actualización do 
software. Antivirus 
e devasas. 

TICB4.1.3. Describe a 
importancia da 
actualización do 
software e 
do emprego de 
antivirus e 
de devasas para 
garantir a 
seguridade. 

CD 
CMCCT 

CCL 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as 

b 
f 

B5.1. 
Compartición de 
recursos en redes 
locais e en 
internet. 

B5.1. Utilizar 
dispositivos de 
intercambio de 
información 
coñecendo 
as características da 
comunicación ou da 
conexión entre eles. 

TICB5.1.1. Realiza 
actividades que 
requiren 
compartir recursos en 
redes 
locais e virtuais. 

CD 
CMCCT. 

CAA 
CSC 

a 
f 
g 
h 
l 
m 
ñ 
o 

B5.3. Deseño de 
páxinas web 
sinxelas. 

B5.2. Elaborar e 
publicar contidos na 
web que integren 
información textual, 
numérica, sonora e 
gráfica. 

TICB5.2.1. Integra e 
organiza elementos 
textuais 
e gráficos en 
estruturas 
hipertextuais. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CAA 

TICB5.2.2. Deseña 
páxinas 
web e coñece os 
protocolos 
de publicación, baixo 
estándares adecuados 
e 
con respecto aos 
dereitos 
de propiedade. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CSC 

CSIEE 
CCEC 

a 
b 
c 
g 
h 
i 
m 
ñ 
o 

B5.4. Creación e 
publicación na 
web. Estándares 
de publicación. 
B5.5. Traballo 
colaborativo con 
servizos na nube e 
coas ferramentas 
das TIC de 
carácter social. 

B5.3. Coñecer os 
estándares de 
publicación e 
empregalos na 
produción de páxinas 
web e coas 
ferramentas 
das TIC de carácter 
social. 

TICB5.3.1. Participa 
colaborativamente en 
diversas ferramentas 
das 
TIC de carácter social 
e 
xestiona os propios. 

CD 
CMCCT 

CCL 
CAA 

CSIEE 
CSC 

Bloque 6. Internet. Redes sociais e hiperconexión 

Obxectiv
os 

Contidos Os criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competenci
as 



a 
b 
f 
g 
h 
i 
m 
ñ 
o 

B6.1. Creación e 
publicación na 
web de materiais 
multiplataforma 
accesibles. 
B6.2. Recursos e 
plataformas de 
formación a 
distancia, 
emprego e saúde. 
B6.3. 
Administración 
electrónica e 
comercio 
electrónico: 
intercambios 
económicos e 
seguridade. 
B6.4. 
Sincronización 
entre dispositivos 
móbiles e 
computadores. 

B6.1. Desenvolver 
hábitos no uso de 
ferramentas que 
permitan a 
accesibilidade ás 
producións desde 
diversos dispositivos 
móbiles. 

TICB6.1.1. Elabora 
materiais para a web 
que 
permiten a 
accesibilidade á 
información 
multiplataforma. 

CD 
CMCCT 
CSIEE 

TICB6.1.2. Realiza 
intercambio de 
información 
en distintas 
plataformas nas 
que está rexistrado/a e 
que 
ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CAA 
CSC 

TICB6.1.3. Sincroniza 
a 
información entre un 
dispositivo móbil e 
outro 
dispositivo. 

CD 
CMCCT 

a 
b 
f 
g 
h 
i 
m 
ñ 
o 

B6.5. Redes 
sociais. 
Privacidade e 
seguridade 
persoal na 
interacción en 
redes sociais. 

B6.2. Empregar o 
sentido crítico e 
desenvolver hábitos 
adecuados no uso e 
no 
intercambio da 
información a través 
de 
redes sociais e 
plataformas. 

TICB6.2.1. Participa 
activamente en redes 
sociais con criterios de 
seguridade. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CAA 
CSC 

CSIEE 

f 
m 
ñ 

B6.6. Utilización 
de canles de 
distribución de 
contidos 
multimedia para 
distribución de 
materiais propios. 

B6.3. Publicar e 
relacionar mediante 
hiperligazóns 
información en canles 
de contidos 
multimedia, 
presentacións, imaxe, 
audio e vídeo. 

TICB6.3.1. Emprega 
canles 
de distribución de 
contidos 
multimedia para aloxar 
materiais propios e 
enlazalos noutras 
producións. 

CD 
CMCCT. 

CCL 
CSC 

 

 

 



4.5.4 Temporalización dos bloques 

 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede-Setembro, outubro 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes-Novembro, decembro 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información 

dixital-Xaneiro, Febreiro 

Bloque 4. Seguridade informática-Febreiro 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos-Marzo 

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión-Abril, Maio 
 

 

4.5.5.Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

Sempre e cando a organización da aula permita que as actividades 

individuais propostas sexan realizadas por cada alumno/a no seu 

ordenador, e dado o carácter práctico de moitos contidos, o profesorado que 

imparte a materia pode considerar que para a avaliación dalgúns estándares 

de aprendizaxe, non é necesaria a realización de cuestionarios, de xeito que 

os exercicios, traballos e prácticas realizadas son suficientes para proceder á 

avaliación trimestral. 

 
A cualificación do alumnado dependerá de: 
 

●  Os documentos dixitais e prácticas creados polo alumnado e organizados 

no portafolio dixital de grupo e individual en función da proposta de traballo. 

●  As probas obxectivas, poderá realizarse unha proba durante a avaliación 

na que se valorará ter  adquiridos  os  coñecementos  traballados.  A  proba  

poderá resolverse en papel ou dixitalmente. 
 

●  Os proxectos, prácticas e programas realizados. 

 

●  Observación en aula para valorar a atención e interese e traballo en aula 
durante o proceso de traballo, intervención nas exposicións e prácticas e 
participación nas postas en común e  nos debates. 
 

A cualificación final será o resultado da valoración global de todos os 
instrumentos traballados en cada avaliación Ademais teranse en conta as 
seguintes consideracións para superar cada avaliación: 
 

● Para superar cada avaliación o alumnado deberá presentar todas as 
actividades e/ou proxectos propostos como obrigatorios. 



● O alumnado deberá presentar os traballos en prazo, agás por motivos 
xustificados, reducindo a cualificación da entrega. 
 

● O alumnado deberá facer un uso do ordenador adecuado á actividade 
proposta, podendo reducir a cualificación da actividade. 

 
● Si un alumno/a copia nunha proba, terá automaticamente suspensa a proba. 

Para aprobar a asignatura en xuño o alumno/a terá que superar as tres 
avaliacións de forma independente. Nese caso a nota final calcularase coa 
media ponderada das tres avaliacións. 
Na convocatoria extraordinaria o alumnado deberá presentar todos os traballos 
desenvolvidos no curso empregando o aula virtual. 
 
 

4.5.6 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

O profesorado do curso prestará atención especial ó alumnado con 

dificultades de aprendizaxe e propoñerá medidas de atención específicas 

para cada un dos casos atendendo a diversidade da aula. 

Se un alumno ten unha ou varias avaliacións suspensas terá que entregar de 

novo as prácticas ou actividades avaliadas negativamente ou realizar unha 

proba teórico práctica de tódolos contidos abordados no curso. Superará a 

materia na convocatoria de xuño, se entrega tódalas actividades solicitadas. 

O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño deberá realizar 

en setembro unha proba práctica que constará de cuestións teóricas e 

prácticas, rúbricas de avaliación que estarán dispoñibles na aula virtual. 

 
 

4.5.7 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

Desde o punto de vista metodolóxico, a propósito da tecnoloxía de 

información e comunicación debe proporcionar ao alumno e á formación dos 

alumnos en estratexias e habilidades para seleccionar e utilizar as 

tecnoloxías máis axeitadas para cada situación. Debe permitir que os 

alumnos adquiran as competencias necesarias para desenvolver traballo 

colaborativo, con independencia da localización física das persoas, a fin de 

alcanzar maior produtividade e difusión de coñecemento en si. 

  

Polo tanto, as actividades propostas deben, prioritariamente, pode facer nun 

marco de cooperación para acadar os obxectivos onde a dirección é 

compartida e as persoas teñen a capacidade de ser crítico de si e dos outros, 

establecendo procedementos para a auto-avaliación e valoración dos outros, 

nunha atmosfera de responsabilidade e rigor compartida. 



As ferramentas de traballo que se usan tamén debe responder a estes 

conceptos, non está facendo traballos individuais e acumúlanse nun traballo 

final. Colaboración na realización de actividades non só debe ser limitada a un 

grupo e os individuos que a compoñen, debería considerar as actividades de  

colaboración inter-grupos para levantar un paso máis no sentido do 

traballo colaborativo, como acontece no mundo real  

O docente debe ser unha guía e un motivador actuando como un 

complemento á actividade xeral e realizar análises sobre os resultados 

alcanzados en cada actividade, inducindo a proposta e facer melloras e 

fomentar os aspectos críticos da actuación dos individuos e grupos. 

Esta proposta vai máis alá do traballo en equipo ou traballo cooperativo e os 

camiños destinados a entrar da sociedade do coñecemento son reflectidos nas 

actividades en clase. 

A metodoloxía debe promover nos alumnos unha actitude de curiosidade 

sobre estas tecnoloxías 

Ademais do dominio dos medios actuais deben fomentar a iniciativa, autonomía 

na aprendizaxe. Busca de información, documentación das fontes máis 

variadas sobre os temas abordados. Isto facilitará no futuro, adaptarse nun 

sector en constante evolución. Dada a natureza da materia, parte dos 

contidos deste currículo poden ser utilizados como recursos no proceso de 

ensino-aprendizaxe. Neste sentido, as posibilidades de web 2.0: o acceso á 

información, publicar, cambio, compartir, colaborar, interactuar, non se pode 

opcións simple deben bases na metodoloxía aplicada. Nesta liña é 

proposta a utilización de plataformas educativas, wikis, foros, e ferramentas 

máis específicas, como Ambientes de Aprendizaxe Persoal (PLE) e bolsas 

dixitais que facilitan os estudantes decidir e reflexionar sobre o  

seu propio proceso de aprendizaxe. Como un factor de motivación é importante 

para amosar a utilidade da aprendizaxe, aplicando-os casos prácticos na área 

dos outros materiais que compoñen o currículo e vida real situacións. Mesmo 

algún contido pode traballar como parte das estratexias de ensino e  

aprendizaxe,  por  exemplo,  utilizando  as  ferramentas  para  o  traballo  

colaborativo,  compartir e colaboración na implantación de prácticas. 

 
 

4.5.8 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

O alumnado conta cunha aula virtual no espazo Moodle do centro onde están 

recollidos os materiais de consulta en forma de videotitoriais, así como o 

resto do material complementario: presentacións, documentos, ligazóns, etc. 

Todas as actividades son entregadas en formato dixital e correxidas dentro do 

curso, cada alumno/a posúe o seu espazo persoal de revisión e consulta. 

 



 

4.5.9 Medidas de atención á diversidade 

O área de Tecnoloxía e informática empresta especial atención á 
diversidade como un dos piares fundamentais do sistema educativo á hora 
de tratar os contidos, téñense moi en conta os que  
respondan mellor ás diferentes capacidades, necesidades, intereses e 
motivacións do alumnado, xa que se asume a súa heteroxeneidade e os 
diversos contextos aos que vai chegar a información que se  
lles ofrece. 

 

A  atención  á  diversidade  supón  recoñecer  as  diferentes  motivacións,  
capacidades, estilos de aprendizaxe e intereses dos alumnos.O profesor 
debe axustar a axuda pedagóxica ás diferentes necesidades e facilitar 
recursos ou estratexias variadas. 

 

Esta atención pódese proporcionar desde varias perspectivas, a través dunha 
metodoloxía que: 

●  Comprobe os coñecementos previos dos alumnos e alumnas ao comezo de 

cada tema.  

● Cando se detecte algunha lagoa nos coñecementos de determinados 

alumnos, deben proferirse actividades destinadas a emendala. 

 
●  Procure que os contidos novos se conecten cos coñecementos previos da 
clase e que sexan adecuados ao seu nivel cognitivo. 
 

●  Propicie que o ritmo do aprendizaxe sexa marcado polo propio alumno. 

 
●  Seleccionando materiais e recursos variados en número, extensión, tipo, 
código que utilizan, grao de dificultade, etc. 
 

Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse 
as medidas apropiadas: 

  
○  Atención individual intensiva na realización de prácticas. 
○  Ampliación de tempo na realización de probas/actividades. 
○  Apoios en pequeno grupo. 
○  Titorías durante os recreos. 
○  Realización de tarefas en grupo. 
○  Modificación das actividades cambiando requisitos ou condicións, ben para 
simplificalas, ben para ampliala. 

A cooperación co Departamento de Orientación do Centro e a Xefatura de 

estudos será fundamental para apoiar e reforzar os alumnos/as. 

 



4.5.10 Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función 
dos resultados 

O deseño da avaliación inicial está dirixido a detectar a alumnado que 

precisa da aplicación de medidas, tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo. Ao introducir os contidos da materia, realízanse  

preguntas orais e proponse unha proba de coñecementos incial.. En función 

dos resultados obtidos, faranse novos agrupamentos no seguinte traballo e 

reformúlanse as propostas de traballo iniciais. 

 

4.5.11. Elementos transversais 

Comprensión lectora: O alumnado deberá interpretar instrucións e explicacións 
escritas. 

Expresión oral e escrita: O alumnado deberá expresar oralmente e por escrito 

os coñecementos adquiridos, as súas dúbidas, e aquelo que realiza 

empregando linguaxes de programación. 

 A comunicación audiovisual: O alumnado deberá considerar o tratamento 

gráfico e visual das súas realizacións. Os produtos elaborados atenderán as 

lóxicas da linguaxe audiovisual e o deseño gráfico. 

 

Emprendemento: O alumnado deberá ter iniciativas, tomar decisións e propor 

solucións creativas propias sobre todo no contexto do desenvolvemento do 

traballo por proxectos. 

  

Educación cívica e constitucional: O alumnado deberá chegar a solucións 

consensuadas no contexto do traballo en grupo. O alumnado deberá 

programar empregando as normas básicas de accesibilidade e usabilidade. 

Fomentarase a tolerancia intelectual para aceptar e estar abertos a  

outras, opinións, interpretacións e puntos de vista diferentes dos propios. 

Promoveranse actitudes de rexeitamento ante mensaxes que denoten 

discriminación sexual, racial, social, etc. 
 

4.5.12 Actividades e saídas didácticas 

Todo o alumnado participará no programa Wisibilizalas para a mellora das 

vocacións científicas. Poderán participar en actividade e saidas didácticas 

relacionadas ca materia. 

En todos os niveis traballaremos a mentorización cara niveis educativos 

inferiores aproveitando os coñecementos  dos  alumnos  nas  materias  

STEM  potenciando  o  aprendizaxe  entre  iguais  co desenvolvemento dun 

Code Day ou se pode ser unha Code week potenciando o desenvolvemento 

do pensamento  computacional  e  a  programación  tanto  sen  programas 

ou empregando diferentes solucións como Scratch, mBlock,  App Inventor, etc 

 
 



 
 

4.6 Tecnoloxías da información e da Comunicación 1º Bacharelato 

4.6.1 Obxectivos da materia 

Os obxectivos da materia de TIC en 1º Bacharelato son continuar cos 

obxectivos marcados na materia de TIC de 4ºESO e seguir profundizando 

nos mesmos. En liñas xeais podemos apuntar que neste curso pretendemos 

tamén: 

●  Adquirir un conxunto de coñecementos e de técnicas que permitan 

satisfacer as necesidades individuais e colectivas. 

 

●  Desenvolver a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre 

dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a 

innovación e a condición de inmediato que lle son propias dotan esta 

materia dunha grande relevancia educativa. 

 

●  Desenvolver unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre 

a necesidade de construír unha sociedade sustentable formada por unha 

cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor. 

 

●  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. 

 

4.6.2 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación 
relacionados cos estándares de aprendizaxe 

Dividimos o curso nas seguintes unidades didácticas: 

UNIDADE 1. - A sociedade da información e as novas tecnoloxías  

 ●  As  tecnoloxías da información. 

●  Evolución das tecnoloxías da información. 

●  Curiosidade por coñecer a evolución histórica das tecnoloxías da 

información 

●  Novos desenvolvementos das tecnoloxías da información e a comunicación. 

●  Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. 

● Recoñecemento e valoración do potencial comunicativo que ofrece a 
tecnoloxía multimedia. 

● Interese nos avances que se realizan continuamente na tecnoloxía 

multimedia, así como na aprendizaxe de novas aplicacións. 

●  Valoración crítica das posibilidades, vantaxes e inconvenientes que ofrece 

a manipulación de imaxes e sons mediante a tecnoloxía multimedia. 



●  Posibilidades  e  riscos  das  tecnoloxías  da  información.  Lectura  e  

análise  de  textos representativos relacionada coas tecnoloxías da 

información e as súas implicacións 

●  Interese en comunicar as ideas do xeito máis claro e sinxelo que sexa 

posible e con a axuda de distintas técnicas. 

●  Aplicacións científicas das TIC 

●  Lectura e copia de información de documentos pdf 

●  Informática distribuída 

●  Aplicacións sociais das TIC UNIDADE 2. - Hardware 

● Datos e información. 

● Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información. 

● Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa. 

● Arquitectura de ordenadores 

●  Identificación  física  e  instalación  funcional  dos  compoñentes  do  
ordenador  e os seusperiféricos. 

●  Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus 
periféricos. 

●  Dispositivos con arquitectura de ordenador .Teléfono móbil. Reprodutores 
multimedia. PDA, 

Navegadores GPS.Videoconsolas. 

● Placa base, chipset e microprocesador 

● O reloxo e a velocidade do ordenador. 

●  Memoria: Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria 
ROM-Bios. Memoria 

RAM CMOS. 

● Recompilación, estudo, valoración e resumo de información técnica. 

● Comparación das características e prestacións de distintos ordenadores. 

● Conectores e portos de comunicación 

● Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores. 

●  Identificación de cada un dos compoñentes do ordenador (placa base, 
microprocesador, 

memoria RAM, buses, rañuras de expansión, etc.) e comprensión do seu 
funcionamento. 

●  Dispositivos de entrada e saída. Curiosidade por coñecer a composición 
interna do ordenador 

e o seu funcionamento, así como o dos periféricos. Dispositivos de 
almacenamento 

●  Discos magnéticos. Discos ópticos. Discos magneto-ópticos. Dispositivos 
de almacenamento 

baseados en memoria flash. 

●  Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso dos 

soportes lóxicos. 

● Dispositivos de comunicación. Redes. Redes locais. Topoloxía dunha rede. 

Cableado. Redesinarámicas. 



●  Conexión a unha rede externa (liña telefónica, cable, satélite, ondas 
radioeléctricas, conexión móbil) 

●  Instalación e configuración de redes locais, formadas por tres ou máis 
ordenadores, unha ou dúas impresoras e unha conexión a internet. 

UNIDADE 3. - Sistemas Operativos 

●  Funcións do sistema operativo 

●  Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows. 

● Recoñecer a importancia de coñecer o manexo do sistema 

operativo, como paso previo ao uso doutros programas. 

●  Interface gráfico de usuario. 

●  Escritorio. Intérprete de comandos. . Arranque e apagamento do 

ordenador. Posta en marcha e saída do sistema operativo. . 

Operacións básicas no escritorio: inicio de aplicacións, adición de 

elementos, traballo con varios escritorios, etcétera. Manexo do 

sistema operativo. 

●  Ventás. Menús. Elementos de interacción. 

●  Uso dalgunhas das utilidades e accesorios do sistema operativo: 

calculadora, notas, reprodutor multimedia, etcétera 

●  Estrutura física e lóxica de almacenamento 

●  Nomenclatura das unidades lóxicas. Sistemas de arquivos. Organización e 

administración de arquivos. Ferramentas de xestión de arquivos. 

● Utilización correcta da ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta. 

Usuarios no sistema operativo Configuración e personalización do S.O 

● Personalización do sistema operativo: configuración da hora, idioma, 

fontes, salvapantallas, etc-Configuración de dispositivos. Instalación de 

impresoras. Configuración dunha tarxeta de rede. Configuración dunha rede. 

●  Instalación e desinstalación de aplicacións Mantemento e protección do 
ordenador 

●  Almacenamento, administración e recuperación de arquivos e carpetas en 

distintos soportes: discos duros, disquetes, CD, etc. 

●  Uso responsable do ordenador. Traballo en rede 

● Utilización de redes locais: compartindo periféricos, programas e ficheiros  

●  Interese por coñecer e utilizar as posibilidades que ofrecen as redes locais. 

UNIDADE 4 .- Internet 

●  Conceptos básicos na web social 

●  Servizos da web 2.0. Servidores de servizos na web 2.0. 

● Localización, carga e almacenamento de distintos tipos de informacións 

(páxinas completas, textos, imaxes, sons, videos, etc.) na web. 

● Valoración da necesidade social de que se coñezan e reclamen os dereitos 

como usuarios ou consumidores dos servizos que ofrece internet. Wikis e 

blogs 



●  Descrición dun wiki. Participación na Wikipedia. · Descric ión dun blog. 

Participación nun blog. ·Responsabilidade na difusión e o uso das informacións 

obtidas ou introducidas en internet. 

 ● Interese pola busca obxectiva de información ante informacións 

antagónicas procedentes de distintas fontes. Publicar e compartir fotos e 

vídeos. 

● Servizos para publicar fotos. Publicar fotos en Flickr. Banco de imaxes. 

Servizos para publicar vídeos. Publicar vídeos en YouTube. RSS e Podcast · 

Acceso aos servizos RSS. 

●  Descarga de Podcast.Creación publicación de Podcast. Geolocalización e 
georreferenciación. 

●  Cartografía de Google Maps. Traballar cos mapas de Google Maps. · 

Georreferenciación en imaxes. Ensino-aprendizaxe a distancia: LCMS 

Aplicacións en liña 

● Google Docs. Zona clic. Descartes. Redes P2P ●  Voz sobre IP. 

Intercambio de arquivos. 

●  Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco legal e 
ético. 

 

UNIDADE 5.- Programación 

 

●Linguaxes de programación. 

●  Algoritmos e programas. 

●  Idiomas de programación. Creando un programa 

●  Fases na creación dun programa. Conversión a un programa executable. 

Erros de depuración Código fonte. 

● Representación de algoritmos mediante gráficos organizativos e tradución 

destes gráficos organizativos ao linguaxe de Visual Basic. 

●  Ambiente de traballo 

● Obxectos, eventos, mensaxes e procedementos. Proxectos e formularios. 

Elementos da xanela de programación orientada a obxectos 

●  Entorno de traballo do editor. Como programar 

●  Control de erros Modificar e engadir procedementos aos eventos.  

●Programas de depuración e corrección de erros. Controis  

●Propiedades de obxectos. Eventos nun programa  

●  Creación dun ficheiro executable. 

●  Compilación, montaxe e execución de programas sinxelos. 

● Creación de programas que permiten resolver problemas sinxelos e que 

inclúen as funcións tratadas en todo o tema. 

 
 
 
 
 

 



A continuación exponse nunha serie de táboas a relación entre ós elementos: 
 

Bloque 1. A sociedade da información e o computador 

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Competencias 
clave 

a 
 
d 
 
g 
 
h 
 
i 
 
l 
 
m 
 
p 

B1.1. Concepto de 

sociedade da 

información. 
 
B1.2. O sector 

das TIC: 

composición e 

características. 

B1.1. Analizar 
e 

valorar as 
influencias 

das 
tecnoloxías da 

información e 
da 

comunicación 
na 

transformación 
da 

sociedade 
actual, 

tanto nos 
ámbitos da 

adquisición do 

coñecemento 
como 

nos da 
produción. 

TIC1B1.1.1. Describe 
as 

diferenzas entre o que 
se 

considera sociedade da 

información e sociedade 
do 

coñecemento. 

CD 
 
CCL 
 
CSC 

TIC1B1.1.2. Explica 
cales 

son os novos sectores 

económicos que 
apareceron 

como consecuencia da 

xeneralización das 

tecnoloxías da 
información e 

da comunicación. 

CD 
 
CSIEE 
 
CSC 

Bloque 2. Arquitectura de computadores 

a 
d 
g 
i 
l 

B2.1. Bloques 
funcionais dun 
sistema 
microinformátio e 
compoñentes de 
cada bloque 
funcional. 
B2.2. 
Compoñentes dos 
sistemas 
microinformáticos 
B2.3. Periféricos 
básicos 
B2.4. Dispositivos 
de 
almacenamento: 
características e 
tipos. 
B2.5. Dispositivos 
de memoria: 
características e 
tipos. 

B2.1. 
Configurar 
computadores 
e 
equipamentos 
informáticos 
identificando 
os 
subsistemas 
que os 
compoñen e 
relacionando 
cada 
elemento coas 
prestacións do 
conxunto, e 
describir 
as súas 
características
. 

TIC1B2.1.1. Describe 
as 
características dos 
subsistemas que 
compoñen 
un computador, 
identificando 
os seus principais 
parámetros de 
funcionamento. 

CD 
CMCCT. 
CCL 



TIC1B2.1.2. Realiza 
esquemas de 
interconexión 
dos bloques funcionais 
dun 
computador e describe 
a 
contribución de cada un 
ao 
funcionamento integral 
do 
sistema. 

CD 
CMCCT. 
CCL 

TIC1B2.1.3. Describe 
dispositivos de 
almacenamento masivo 
utilizados en sistemas 
de 
computadores, 
recoñecendo 
a súa importancia na 
custodia da información. 

CD 
CMCCT. 
CCL 

   TIC1B2.1.4. Describe 
os 
tipos de memoria 
utilizados 
en computadores, 
analizando os 
parámetros 
que as definen e a súa 
achega ao rendemento 
do 
conxunto. 

CD 
CMCCT. 
CCL 



a 
b 
d 
g 
i 
l 

B2.6. Sistema 
operativo: 
elementos e 
estrutura. 
Clasificación, 
funcións e 
procesos do 
sistema operativo. 
Sistemas 
operativos 
actuais. 
B2.7. Instalación 
e actualización de 
sistemas 
operativos e de 
aplicacións de 
software. 

B2.2. Instalar 
e 
utilizar 
software de 
propósito xeral 
e de 
aplicación, e 
avaliar 
as súas 
características 
e os 
contornos de 
aplicación. 

TIC1B2.2.1. Elabora un 
diagrama da estrutura 
dun 
sistema operativo 
relacionando cada parte 
coa 
súa función. 

CD 
CMCCT. 

TIC1B2.2.2. Instala 
sistemas 
operativos e programas 
de 
aplicación para a 
resolución 
de problemas en 
computadores persoais, 
seguindo instrucións de 
fábrica. 

CD 
CMCCT. 
CAA 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

a 
b 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 
m 
n 

B3.1. Deseño e 
utilización de 
bases de datos 
sinxelas. 
B3.2. Elaboración 
de documentos 
mediante 
procesadores de 
texto. 
B3.3. Elaboración 
de presentacións. 
B3.4. 
Presentación ao 
público: conexión 
a un proxector e 
configuración. 
B3.5. Resolución 
de problemas 
mediante follas de 
cálculo. 

B3.1. Utilizar 
aplicacións 
informáticas 
de 
escritorio ou 
web, 
como 
instrumentos 
de 
resolución de 
problemas 
específicos. 

TIC1B3.1.1. Deseña 
bases 
de datos sinxelas e/ou 
extrae información, 
realizando consultas, 
formularios e informes. 

CD 
CMCCT. 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

TIC1B3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e imaxes, 
aplicando as 
posibilidades 
das aplicacións e tendo 
en 
conta o destinatario. 

CD 
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

TIC1B3.1.3. Elabora 
presentacións que 
integren 
texto, imaxes e 
elementos 
multimedia, adecuando 
a 
mensaxe ao público 
obxectivo ao que se 
destina. 

CD 
CMCCT. 
CL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 



 
 

 B3.6. Deseño e 
edición de Imaxes 
en 2D e 3D. 
B4.6. Creación de 
contidos 
audiovisuais. 
Elaboración de 
guións, captura de 
son e de imaxes, 
edición e 
montaxe. 
B4.7. As redes de 
intercambio como 
fonte de recursos 
multimedia. 
Dereitos que 
amparan as 
producións alleas. 

 TIC1B3.1.4. Resolve 
problemas que requiran 
a 
utilización de follas de 
cálculo, xerando 
resultados 
textuais, numéricos e 
gráficos. 

CD 
CMCCT. 
CAA 
CSIEE CCEC 

TIC1B3.1.5. Deseña 
elementos gráficos en 
2D e 
3D para comunicar 
ideas. 

CD 
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

TIC1B3.1.6. Realiza 
pequenas películas 
integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando 
programas de edición 
de 
ficheiros multimedia. 

CD 
CMCCT. 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CSC 
CCEC 

 

 B4.1. 
Configuración 
básica de redes 
locais: 
características, 
tipos, topoloxías e 
arquitecturas. 

B 4.1. 
Analizar as 
principais 
topoloxías 
utilizadas no 
deseño 
de redes de 
computadores, 
relacionándoa
s coa 
área de 
aplicación e 
coas 
tecnoloxías 
empregadas. 

TIC1B4.1.1. Debuxa 
esquemas de 
configuración 
de pequenas redes 
locais, 
seleccionando as 
tecnoloxías en función 
do 
espazo físico 
dispoñible. 

CD 
CMCCT. 
CAA 
CSIEE 



 B4.2. Cables e 
conectores: 
características e 
tipoloxía. 
Normalización. 
B4.3. Elementos 
das redes de 
datos: situación, 
dispositivos e 
adaptadores de 
interconexión de 
redes con fíos e 
sen eles; 
configuración 
básica destes. 

B4.2. Analizar 
a 
función dos 
equipos 
de conexión 
que 
permiten 
realizar 
configuracións 
de 
redes e a súa 
interconexión 
con 
redes de área 
extensa. 

TIC1B4.2.1. Realiza 
unha 
análise comparativa 
entre os 
tipos de cables 
utilizados en 
redes de datos. 

CD 
CMCCT. 
CCL 

TIC1B4.2.2. Realiza 
unha 
análise comparativa 
entre 
tecnoloxía con fíos e 
sen 
eles, e indica posibles 
vantaxes e 
inconvenientes. 

CD 
CMCCT. 
CCL 

TIC1B4.2.3. Explica a 
funcionalidade dos 
elementos que permiten 
configurar redes de 
datos, 
indicando as súas 
vantaxes 

CD 
CMCCT. 
CCL 

 B4.4. 
Despregamento 
de redes locais 
sen fíos: 
elementos, 
medios de 
transmisión, 
protocolos e 
recomendacións. 
Seguridade 
básica. 

 e os seus 
inconvenientes 
principais. 

 

d 
g 
i 
l 

B4.5. Niveis do 
modelo OSI: 
funcións dos 
niveis, os 
protocolos e os 
dispositivos. 

B4.3. Describir 
os 
niveis do 
modelo OSI, 
relacionándoo
s coas 
súas funcións 
nunha 
rede 
informática. 

TIC1B4.3.1. Elabora un 
esquema de como se 
realiza 
a comunicación entre os 
niveis OSI de dous 
equipamentos remotos. 

CD 
CMCCT. 
CCL 



Bloque 5. Programación 

b 
d 
g 
i 
l 

B5.1. Diagramas 
de fluxo: 
elementos e 
ferramentas; 
símbolos e o seu 
significado. 
B5.2. 
Identificación dos 
elementos dun 
programa 
informático: 
estruturas e 
bloques 
fundamentais. 
B5.3. Deseño de 
algoritmos 
utilizando 
diagramas de 
fluxo. 

B5.1. Aplicar 
algoritmos á 
resolución dos 
problemas 
máis 
frecuentes que 
se 
presentan ao 
traballar 
con estruturas 
de 
datos. 

TIC1B5.1.1. Desenvolve 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sinxelos, 
elaborando os 
correspondentes 
diagramas 
de fluxo. 

CD 
CMCCT. 
CAA 
CSIEE 

b 
 
d 
 
g 
 
i 

B5.4. Uso de 

estruturas de 

control: 

operadores, 

condicións, 

bloques e 

B5.2. Analizar 
e 

resolver 
problemas 

de tratamento 
de 

información, 

dividíndoos en 

subproblemas 
e 

TIC1B5.2.1. Escribe 

programas que inclúan 

bucles de programación 

para solucionar 
problemas 

que impliquen a división 

dun conxunto en partes 

máis pequenas. 

CD 
 
CMCCT. 
 
CAA 
 
CSIEE 

l estruturas de 

repetición. 

definindo 
algoritmos 

que os 
resolven. 

  



b 
 
d 
 
g 
 
i 
 
l 

B5.5. Execución, 

proba, 

depuración e 

documentación 

de programas. 

B5.3. Analizar 
a 

estrutura de 

programas 

informáticos, 

identificando e 

relacionando 
os 

elementos 
propios 

da linguaxe de 

programación 

utilizada. 

TIC1B5.3.1. Obtén o 

resultado de seguir un 

pequeno programa 
escrito 

nun código 
determinado, 

partindo de 
determinadas 

condicións. 

CD 
 
CMCCT. 
 
CAA 
 
CSIEE 

d. 
 
g. 
 
i. 
 
l. 

B5.6. 

Identificación 

dos elementos 

da sintaxe da 

linguaxe. 

B5.4. Coñecer 
e 

comprender a 

sintaxe e a 

semántica das 

construcións 

básicas dunha 

linguaxe de 

programación. 

TIC1B5.4.1. Define o 
que 

se entende por sintaxe 

dunha linguaxe de 

programación e propón 

exemplos concretos 

dunha linguaxe 

determinada. 

CD 
 
CMCCT. 
 
CCL 

b 
 
d 
 
g 
 
i 
 
l 

B5.1. Diagramas 

de fluxo: 

elementos e 

ferramentas; 

símbolos e o seu 

significado. 
 
B5.2. 

Identificación 

dos elementos 

dun programa 

informático: 

estruturas e 

bloques 

fundamentais. 
 
B5.3. Deseño de 

algoritmos 

B5.5. Realizar 

pequenos 

programas de 

aplicación 
nunha 

linguaxe de 

programación 

determinada e 

aplicalos á 
solución 

de problemas 
reais. 

▪  TIC1B5.5.1. Realiza 

programas de 
aplicación 

sinxelos nunha linguaxe 

determinada que 

solucionen problemas 
da 

vida real. 

CD 
 
CMCCT. 
 
CAA 
 
CSIEE 
 
CSC 
 
CCEC, 

 utilizando 

diagramas de 

fluxo. 

   

 



4.6.3 Temporalización dos bloques 

A temporalización da materia será aproximadamente a seguinte: 

●  BLOQUE 1: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O COMPUTADOR →  
Outubro 

●  BLOQUE 2: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES →  Novembro 

●  BLOQUE 3: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS →  
Decembro 

●  BLOQUE 4: REDES DE COMPUTADORES →  Xan/Feb/Marzo 

●  BLOQUE 5: PROGRAMACIÓN →  Abril/Maio/Xuño. 

Prevese o ensino dous horas semanales. Vale resaltar que, aínda que ás veces 

poden sobrepasar bloques separados para tentar unha visión máis ampla. 

 

4.6.4. Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

 

 Para a avaliación de cada trimestre terase en conta o seguinte: 

●  O respecto polo material, a realización de actividades propostas, ben 

individuais ou en grupo. Considerarase actitude negativa o uso de programas 

alleos ao traballo realizado, a instalación de novos programas e o cambio de 

configuración do sistema operativo. Poderase retirar temporalmente un 

alumno dun ordenador cando en máis dunha ocasión manifesta unha 

conduta contraria ao reflectido neste apartado. 

 

●  Os exercicios, traballos e prácticas realizadas autonomamente polo 

alumnado sen a guía do profesor no prazo establecido. Valorarase cada un 

deles de 0 a 10 puntos e calcularase a media ponderada dos mesmos. 

 

●  Sempre e cando a organización da aula permita que as actividades 

individuais propostas sexan realizadas por cada alumno/a no seu ordenador, e 

dado o carácter práctico de moitos contidos, o profesorado que imparte a 

materiaavaliará os estándares de aprendizaxe, por medio de escalas ou 

rúbricas, de xeito que os exercicios, traballos e prácticas realizadas, xunto 

coa actitude cara a materia son suficientes para proceder á avaliación 

trimestral, sen necesidade de probas prácticas. 

Neste sentido na seguinte táboa recóllese o instrumento de avaliación de 

cada estándar así como a súa temporalización e o grao mínimo que ten que 

acadar o alumno para que ese estándar se considere superado. 

 
 

 



ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 
AVALIABLE 

MÍNIMO INSTRUMENTO 
DE 
AVALIACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

TIC1B1.1.1. Describe as 
diferenzas entre o que se 
considera sociedade da 
información e sociedade 
do coñecemento. 

Entende os 
conceptos 

Rúbrica 1ª Avaliación (outubro) 

TIC1B1.1.2. Explica cales 
son os novos sectores 
económicos que 
apareceron como 
consecuencia da 
xeneralización das 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

Entende que as 
das 
tecnoloxías da 
información e 
da 
comunicación 
xeran 
novos sectores. 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(outubro) 

TIC1B2.1.1. Describe as 
características dos 
subsistemas que 
componen un 
computador, identificando 
os seus principais 
parámetros de 
funcionamento 

Coñece os 
componentes 
dun 
ordenador. 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

TIC1B2.1.2. Realiza 
esquemas de 
interconexión dos 
bloques funcionais dun 
computador e describe a 
contribución de cada un 
ao funcionamento integral 
do sistema. 

Coñece os 
componentes 
dun 
ordenador 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

TIC1B2.1.3. Describe 
dispositivos de 
almacenamento masivo 
utilizados en sistemas de 
computadores, 
recoñecendo a súa 
importancia na custodia 
da información. 

Coñece os 
dispositivos de 
almacenamento 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

 
 
 



TIC1B2.1.4. Describe os 
tipos de memoria 
utilizados en 
computadores, 
analizando os parámetros 
que as definen e a súa 
achega ao rendemento 
do conxunto. 

Coñece os 
tipos de 
memoria. 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

TIC1B2.2.1. Elabora un 
diagrama da estrutura 
dun sistema operativo 
relacionando cada parte 
coa súa función. 

Coñece a 
estrutura 
dun sistema 
operativo 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

TIC1B2.2.2. Instala 
sistemas operativos e 
programas de aplicación 
para a resolución de 
problemas en 
computadores persoais, 
seguindo instrucións de 
fábrica. 

Coñece a 
estrutura 
dun sistema 
operativo 

Rúbrica 1ª Avaliación 
(novembro) 

TIC1B3.1.1. Deseña 
bases de datos sinxelas 
e/ou extrae información, 
realizando consultas, 
formularios e 
informes 

Utiliza de 
maneira 
axeitada bases 
de 
datos 

Rúbrica 1ªAvaliación 
(decembro) 

TIC1B3.1.2. Elabora 
informes de texto que 
integren texto e imaxes, 
aplicando as 
posibilidades das 
aplicacións e tendo en 
conta o destinatario. 

Sabe elaborar 
informes de 
texto 

Escala 1ªAvaliación 
(decembro) 

TIC1B3.1.3. Elabora 
presentación que integren 
texto, imaxes e 
elementos multimedia, 
adecuando a mensaxe ao 
público obxectivo ao que 
se destina. 

Sabe elaborar 
presentación de 
diapostivas 

Escala 1ªAvaliación 
(decembro) 

 
 

 
 
 



TIC1B3.1.4. Resolve 
problemas que requiran a 
utilización de follas de 
cálculo, xerando 
resultados textuais, 
numéricos e gráficos. 

Sabe utilizar 
follas 
de cálculo 

Escala 1ªAvaliación 
(decembro) 

TIC1B3.1.5. Deseña 
elementos gráficos en 2D 
e 3D para comunicar 
ideas. 

Sabe deseñar Escala 1ªAvaliación 
(decembro) 

TIC1B3.1.6. Realiza 
pequenas películas 
integrando son, vídeo e 
imaxes, utilizando 
programas de edición de 
ficheiros multimedia. 

Sabe utilizar 
programas de 
edición de 
vídeo 

Escala 1ªAvaliación 
(decembro) 

TIC1B4.1.1. Debuxa 
esquemas de 
configuración de 
pequenas redes locais, 
seleccionando as 
tecnoloxías en función do 
espazo físico dispoñible. 

Coñece as 
redes 
locais 

Escala 2ªAvaliación 

TIC1B4.2.1. Realiza unha 
análise comparativa entre 
os tipos de cables 
utilizados en redes de 
datos. 

Coñece os 
diferentes tipos 
de 
cables 

Rúbrica 2ªAvaliación 

TIC1B4.2.2. Realiza unha 
análise comparativa entre 
tecnoloxía con fíos e sen 
eles, e indica posibles 
vantaxes e 
inconvenientes. 

Analiza a 
tecnoloxía 
sen fíos 

Rúbrica 2ªAvaliación 

TIC1B4.2.3. Explica a 
funcionalidade dos 
elementos que permiten 
configurar redes de 
datos, indicando as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes principais. 

Entende as 
vantaxes e 
inconvenientes 
das 
redes de datos 

Rúbrica 2ªAvaliación 

 
 
 

 



TIC1B4.3.1. Elabora un 
esquema de como se 
realiza a comunicación 
entre os niveis OSI de 
dous equipamentos 
remotos. 

Entende a 
comunicación 
entre 
os niveis OSI 

Rúbrica 2ªAvaliación 

TIC1B5.1.1. Desenvolve 
algoritmos que permitan 
resolver problemas 
aritméticos sinxelos, 
elaborando os 
correspondentes 
diagramas de fluxo. 

Coñece 
algoritmos 

Rúbrica 3ª Avaliación 

TIC1B5.2.1. Escribe 
programas que inclúan 
bucles de programación 
para solucionar 
problemas que impliquen 
a división dun conxunto 
en partes máis pequenas. 

Entende o 
funcionamento 
dos 
programas 

Rúbrica 3ª Avaliación 

TIC1B5.3.1. Obtén o 
resultado de seguir un 
pequeno programa 
escrito nun código 
determinado, partindo de 
determinadas condicións. 

Escribe un 
programa nun 
código 
determinado 

Rúbrica 3ª Avaliación 

TIC1B5.4.1. Define o que 
se entende por sintaxe 
dunha linguaxe de 
programación e propón 
exemplos concretos 
dunha linguaxe 
determinada. 

Entende o que 
é a 
sitanxe dunha 
linguaxe de 
programación 

Rúbrica 3ª Avaliación 

TIC1B5.5.1. Realiza 
programas de aplicación 
sinxelos nunha linguaxe 
determinada que 
solucionen problemas da 
vida real. 

Realiza 
programas 
de aplicación 
sinxelos nunha 
linguaxe 

Rúbrica 3ª Avaliación 

 

 
 

Para aprobar a asignatura en xuño o alumno/a terá que superar as tres 

avaliacións de forma independente. Nese caso a nota final calcularase coa 

media ponderada das tres avaliacións. 



4.6.5 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

Se algún alumno/a non pode levar o curso ó día propoñerase unha forma de 

recuperación adaptando as tarefas xerais a seu caso ou propoñendo outras 

alternativas para que todos poidan superar os obstáculos e rematar o curso. 

Se un alumno ten unha ou varias avaliacións suspensas terá que entregar de 

novo as prácticas ou actividades avaliadas negativamente e realizar unha 

proba teórico práctica de tódolos contidos abordados no curso. Superará a 

materia na convocatoria de xuño, se entrega tódalas actividades  

solicitadas. 

O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño deberá realizar 

en setembro unha proba práctica que constará de cuestións teóricas e 

prácticas, rúbricas de avaliación que estarán dispoñibles na aula virtual. 

 
 

4.6.6 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

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 procura 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. 

 
 

4.6.7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

As sesións desenvolveranse na aula de informática do centro polo que todos 

os alumnos terán acceso a un ordenador con conexión a internet. No 

ordenador existen unha serie de programas de software libre que os 

alumnos utilizarán ao longo de todo o curso, edición de texto, follas de 

cálculo, presentación de diapositivas, edición de imaxe, de video, entre outros. 

 
 

 



4.6.8 Medidas de atención á diversidade 

 

Nesta liña comentada anteriormente, e se fose necesario dadas as 
características do alumno/a, farase unha adaptación dos bloques propostos 
ou un reforzo na aula dependendo das dificultades de  
aprendizaxe  individualizadas,  tal  e  como  se  recolle  no  Decreto 229/2011.  
A  cooperación  co Departamento de Orientación do Centro e a Xefatura de 
estudos será fundamental para apoiar e reforzar os alumnos/as. 

 
 

4.6.9. Elementos transversais 

●  Con esta materia contribuimos ao desenvolvemento dos elementos 

transversais como son a compresión lectura, expresión oral e escrita, dado 

que realizaremos numerosos traballos tanto orais como escritos, polo que 

deste xeito o alumno pode reforzar estes elementos transversais durante todo 

o curso. 

 

●  A Comunicación Audiovisual e as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación son dous elementos transversais que son o piares 

fundamentais de toda a materia, traballarémolos durante todo o curso en 

prácticamente todas as actividades que levaremos a cabo (búsqueda de 

información na rede, manexo de programas básicos, etc). 

 

●  Tamén  contribuimos  con  esta  materia  ao  desenvolvemento  dunha  

educación  cívica  e constitucional por medio do traballo en grupo e 

colaborativo que será moi habitual no curso.  

 

●  Traballaremos tamén a igualdade e a prevención da violencia de xénero 

ao longo do curso, especialmente en datas conmemorativas como pode ser o 

día contra as violencias machistas (25N) ou o día da muller e a nena na 

ciencia (11F). 

 
 

4.6.10 Actividades e saídas didácticas 

Realizaremos   diferentes   proxectos   na   aula,   especialmente   aqueles   

encadrados  en  datas  

conmemorativas,  traballando  tamén  desta  maneira  os  elementos  

transversais  mencionados  

anteriormente: 

● 25N (25  de  Novembro):Día  contra  as  violencias  machistas:  
realizaremos  un  proxecto encadrado nesta data amosando o rexeitamento 
ante este tipo de violencias. 



●  11F (11 de Febreiro): Día da Muller e a Nena na Ciencia: realización dun 
proxecto de cara a visibilizar a mulleres informáticas ou programadoras. 

 

●  5X (5 de Xuño): Día Mundial do Medio Ambiente: Levaremos a cabo un 
proxecto en torno á revolución industrial, feito histórito que cómpre abordalo 
dende un punto de vista interdisciplinar abrenguendo aspectos tecnolóxicos, 
científicos, sociais e ecolóxicos. 

 

●  Calquera outra actividade desenvolvida polos alumnos e que poida xurdir o 

longo do curso será avaliada e formará parte do seu aprendizaxe. 

 

4.7 Tecnoloxías da información e da comunicación  2º Bacharelato 

 

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 

 

4.7.1 Obxectivos da materia 

●  Entender o papel principal das tecnoloxías da información e a 
comunicación na sociedadeactual, e o seu impacto nos ámbitos social, 
económico e cultural. 

 

●  Comprender o funcionamento dos compoñentes hardware e software 
que conforman os computadores, os dispositivos dixitais e as redes, 
coñecendo os mecanismos que posibilitan a comunicación na internet. 

 

● Seleccionar, usar e combinar múltiples aplicacións informáticas para crear 
producións dixitais, que cumpran uns obxectivos complexos, incluíndo a 
recollida, a análise, a avaliación e presentación de datos e información e o 
cumprimento duns requisitos de usuario.  



 
● Crear, revisar e reformular un proxecto web para unha audiencia 
determinada, atendendo a cuestións de deseño, usabilidade e accesibilidade, 
medindo, recollendo e analizando datos de uso. 

 

●  Usar  os  sistemas  informáticos  e  de  comunicacións  de  forma  segura,  
responsable  e respectuosa, protexendo a identidade online e a privacidade, 
recoñecendo contido, contactos ou condutas inapropiadas e sabendo como 
informar respecto diso. 

 

●  Fomentar un uso compartido da información, que permita a produción 
colaborativa e a difusión de coñecemento en rede, comprendendo e 
respectando os dereitos de autor na contorna dixital. 

 

●  Empregar as tecnoloxías de procura na internet, coñecendo como se 
seleccionan e organizan os resultados e avaliando de forma crítica os recursos 
dixitais obtidos. 

 

●  Comprender que é un algoritmo, como son implementados en forma de 
programa, como se almacenan e executan as súas instrucións, e como 
diferentes tipos de datos poden ser representados e manipulados 
dixitalmente. 

 

●  Desenvolver e depurar aplicacións informáticas, analizando e aplicando 
os principios da enxeñería do software, utilizando estruturas de control, tipos 
avanzados de datos e fluxos de entrada e saída en contornas de 
desenvolvemento integrados. 

 

●  Aplicar medidas de seguridade activa e pasiva, xestionando dispositivos de 

almacenamento, asegurando a privacidade da información transmitida na 

internet e recoñecendo a normativasobre protección de datos. 

 

4.7.2 Contidos mínimos esixibles e criterios de avaliación relacionados 

cos estándares de aprendizaxe 
 
 

Bloque 1. Programación 

Obxe
c 

Contidos Criterios de 
aval. 

Estándares de 
aprendizaxe 

Mínimos esixibles Comp 



d 
g 
i 
l 

B1.1.Estruturas  
de 
almacenamento 
de 
datos.   Tipos   
de 
datos. Variables, 
vectores e 
matrices. Listas, 
pilas e    colas. 
Estruturas. 

B1.1.  Describir 
as    estruturas 
de 
almacenamento 
e   analizar  as 
características 
de cada unha. 

TIC2B1.1.1. 
Explica as 
estruturas de 
almacenament
o para 
diferentes
 aplic
acións 
tendo en 
conta as súas 
características
. 

Explica as 
estruturas de 
almacenamento 
para diferentes 
aplicacións 

CD 
CMCCT 

CCL 

b 
d 
g 
i 
l 

B1.2. Diagramas 
de 
fluxo: elementos 
e 
símbolos, e o 
seu 
significado. 
 

B1.3.   Deseño  
de 
algoritmos con 
diagramas de 
fluxo 
utilizando 
ferramentas 
informáticas. 

B1.2.   Coñecer 
e comprender a 
sintaxe   e   a 
semántica  das 
construcións 
dunha linguaxe 
de 
programación. 

TIC2B1.2.1.
 El
abora 
diagramas de 
fluxo de 
mediana   
complexidade 
usando
 ele
mentos 
gráficos e 
relacionándoo
s entre si 
para   dar   
resposta   a 
problemas 
concretos. 

Elabora 
diagramas de 
fluxo usando 
elementos 
gráficos e 
relacionándoos 
entre si para dar 
resposta a 
problemas 
concretos. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 

b 
d 
g 
i 
l 

B1.4. 
Transformación  
de 
diagramas de 
fluxo 
en   
pseudocódigo 
ou en código 
fonte. 
 

B1.5. 
Programación 
modular: 
módulos,procede
me 
ntos e funcións. 

B1.3.   Realizar 
programas   de 
aplicación 
nunha linguaxe 
de 
programación 
determinada   e 
aplicalos á 
solución de 
problemas 
reais. 

TIC2B1.3.1.
 El
abora 
programas de 
mediana 
complexidade  
definindo 
o
 fluxo
grama 
correspondent
e e 
escribindo   o   
código 
correspondent
e. 

Elabora programas 
definiendo o 
fluxograma e 
escribindo o 
código 
correspondente. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 



TIC2B1.3.2. 
Descompón 
problemas   
de   certa 
complexidade en 
problemas máis 
pequenos   
susceptibles 
de  seren  
programados 
como partes 
separadas. 

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

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 

    separadas.  

b 
d 
g 
i 

B1.6. Deseño e 
realización  de  
probas: 
tipos de probas e 
casos 
de proba. 
Depuración. 
B1.7.   
Optimización   e 
documentación. 
Análise 
de 

B1.4. Depurar 
programas 
informáticos, 
optimizándoos 
para 
a súa aplicación. 

TIC2B1.4.1. Obtén o 
resultado   
de   seguir   
un 
programa 
escrito nun 
código 
determinado,   
partindo   de 
determinadas 
condicións. 

Obtén o resultado 
de 
seguir   un   
programa 
escrito   nun   
código 
 
determinado, 
partindo 
de determinadas 
condicións. 

CD 
CMCCT 

CAA 
CSIEE 

a 
b 
d 
g 
i 
l 

B1.8. Seguridade 
lóxica. 
Tipos   de   
ameaza   e 
técnicas   de   
vixilancia 
dos
 sistema
s: 
protección 
contra virus 
e respaldo de 
información. 
B1.9. Seguridade 
física: 
protección   
física   das 
redes. 
B1.10. Tipos de 
código 
malicioso e usos: 
virus, 
troianos, portas 
traseiras e 
publicitario. 

B1.5.   Analizar   
a 
importancia da 
protección da 
información na 
sociedade do 
coñecemento, 
valorando as 
repercusións de 
tipo económico, 
social ou persoal. 

TIC2B1.5.1. Selecciona 
elementos de 
protección de 
software
 para
 intern
et 
relacionándoo
s  cos posibles 
ataques. 

Selecciona 
elementos 
de    protección    
de 
software para 
internet 
relacionándoos
 cos 
posibles ataques. 

CD CMCCT 
CAA 

CSIE 
CSC 

TIC2B1.5.2. Elabora un 
esquema   de   
bloques   cos 
elementos de 
protección 
física 
fronte   a   
ataques   
externos 
para   unha   
pequena   
rede, 
considerando  
os  elementos 
de hardware 
de protección 

Elabora  un 
esquema 
de bloques
 cos 
elementos de 
protección física 
fronte 
a   ataques   
externos 
para   unha   
pequena 

rede, 
considerando
 os 
elementos de 
hardware de 
protección 

CD CMCCT 
CAA 

CSIEE 
CSC 



TIC2B1.5.3. 
Clasifica o 
código 
malicioso pola súa 
capacidade de 
propagación e 
describe as 
características 
de 
cada un, 
indicando 
sobre que 
elementos 
actúan. 

Clasifica   o   
código 
malicioso   pola   
súa 
capacidade de 
propagación. 

CD  
CMCCT 

CCL 
CSC 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

a 
b 
d 
e 
f 
g 
i 
l 
m 
p 

B2.1.    
Linguaxes    de 
marcaxe para a 
creación 
de documentos 
web. 
B2.2. 
Accesibilidade e 

usabilidade en 
internet. 

B2.1.    Utilizar e 
describir as 
características   
das 
ferramentas 
relacionadas coa 
web social, 
identificando as 
funcións e    as 
posibilidades que 
ofrecen as 
plataformas de 
traballo 
colaborativo. 

TIC2B2.1.1. 
Deseña 
páxinas 
web e blogs 
con 
ferramentas 
específicas   
analizando   
as 
características   
fundamentais 
relacionadas coa súa 
accesibilidade e   a súa 
usabilidade, 
tendo en 
conta a 
función á que 
está destinada 

Deseña páxinas 
web e 
blogs con 
ferramentas 
específicas  tendo 
en 
conta a función á 
que 
está destinada. 

CD  CMCC 
CCL 

CCA 
CSIEE 
CSC CCEC 

a 
b 
d 
e 
f 
g 
i 
l 
m 
p 

B2.3.   
Ferramentas   de 
xestión  de 
contidos da 
web 2.0. 

B2.2.   Elaborar   
e 
publicar contidos 
na 
web   que   
integren 
información 
textual, 
gráfica e 
multimedia,   
tendo 
en conta a quen 
van 
dirixidos e    os 
obxectivos. 

TIC2B2.2.1. 
Elabora 
traballos 
utilizando as 
posibilidades 
de 
colaboración 
que permiten 
as 
tecnoloxías 
baseadas na 
web 
2.0. 

Elabora traballos 
utilizando as 
posibilidades 
de colaboración. 

CD  
CMCCT 

CCL 
CAA CSIEE 
CSC CCEC 

 



 
b 
d 
g 
i 
l 
m 

B2.4. 
Características 
da 
web 2.0. 

B2.3.   Analizar e 
utilizar as 
posibilidades que 
nos    ofrecen   
as 
tecnoloxías 
baseadas  na  
web 
2.0 e   sucesivos 
desenvolvemento
s, 
aplicándoas ao 
desenvolvemento 
de traballos 
colaborativos. 

TIC2B2.3.1. Explica as 
características 
relevantes da 
web 2.0 e os 
principios en 
que 
esta se basea. 

Explica as 
características 
relevantes da web 
2.0 
e os principios en 
que 
esta se basea. 

CD  
CMCCT 

CCL 
CSC 
CCEC 

Bloque 3. Seguridade 

a 
b 
d 
g 
i 
l 

B3.1. Medidas 
físicas e 
lóxicas de 
seguridade en 
redes:  devasas,  
copias 
de seguridade, 
sistemas 
de  control  de  
acceso, 
monitorización de 
sistemas  e  
análise  de 
logs. 

B3.1.   Adoptar   
as 
condutas de 
seguridade activa 
e 
pasiva que 
posibiliten a 
protección dos 
datos  e do 
propio 
individuo  nas 
súas 
interaccións en 
internet e na 
xestión 
de    recursos e 
aplicacións locais. 

TIC2B3.1.1. Elabora un 
esquema   de   
bloques   cos 
elementos de 
protección 
física 
fronte   a   
ataques   
externos 
para   unha   
pequena   
rede, 
considerando tanto os 
elementos  de  
hardware  de 
protección como as 
ferramentas 
de software 
que 
permiten
 prote
xer a 
información. 

Elabora  un 
esquema 
de bloques
 cos 
elementos de 
protección física 
fronte 
a   ataques   
externos 
para   unha   
pequena 
rede 

CD CMCCT 
CCL 

CAA  
CSIEE 
CSC 
CCEC 

b 
d 
g 
i 
l 

B 3 . 2 . U s o  
básico 
dun contorno   
de 
desenvolvemento: 
edición de 
programas e 
xeración de 
executables. 

B3.2. Utilizar 
contornos de 
programación   
para 
deseñar 
programas 
que resolvan 
problemas 
concretos. 

TIC2B3.2.1.
 
Elabora 
programas de    mediana 
complexidade utilizando 
contornos de 
programación. 

Elabora
 programas 
utilizando
 contornos 
de programación. 

CD  
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 
 

4.7.3 Temporalización dos bloques 

-Bloque 1 Programación: primeiro trimestre 

-Bloque 2 Publicación e difusión de contidos: segundo trimestre 

-Bloque 3 Seguridade: terceiro trimestre 



 
 

4.7.4.Criterios xerais de cualificación para as avaliacións 

Para a avaliación de cada trimestre terase en conta o respecto polo 

material, a realización de actividades propostas, ben individuais ou en 

grupo. Considerarase actitude negativa o uso de programas alleos ao 

traballo realizado, a instalación de novos programas e o cambio de 

configuración do sistema operativo. 

Poderase retirar temporalmente un alumno dun ordenador cando en máis 

dunha ocasión manifesta unha conduta contraria ao reflectido neste apartado. 
 

Os exercicios, traballos e prácticas realizadas autonomamente polo alumnado 

-sen a guía do profesor-no prazo establecido. Valorarase cada un deles de 0 a 

10 puntos e calcularase a media ponderada dos mesmos. 

Sempre e cando a organización da aula permita que as actividades 

individuais propostas sexan realizadas por cada alumno/a no seu 

ordenador, e dado o carácter práctico de moitos contidos, o profesorado 

que imparte a materia pode considerar que para a avaliación dalgúns 

estándares de aprendizaxe, non é necesaria a realización de cuestionarios, 

de xeito que os exercicios, traballos e prácticas realizadas son suficientes 

para proceder á avaliación trimestral. 

Para aprobar a asignatura en xuño o alumno/a terá que superar os traballos 

de aula. O alumnado que non acade os obxectivos mínimos en xuño deberá 

realizar en setembro unha proba práctica que constará de cuestións 

teóricas e prácticas, rúbricas de avaliación que estarán dispoñibles na aula  

virtual. 

 

4.7.5 Criterios de avaliación para á recuperación durante o curso. 

Se algún alumno/a non pode levar o curso ó día propoñerase unha forma de 

recuperación adaptando as tarefas xerais a seu caso ou propoñendo outras 

alternativas para que todos poidan superar os obstáculos e rematar o curso. 

 
 

4.7.6 Concrecións metodolóxicas que require a materia 

As Tecnoloxías da Información e Comunicación céntranse na aplicación de 

programas e sistemas informáticos á resolución de problemas do mundo real, 



incluíndo a identificación das necesidades dos usuarios e a especificación e 

instalación de software e hardware. 

En Bacharelato, a metodoloxía debe centrarse en abordar o uso 

avanzado, solvente, creativo, produtivo, seguro e responsable das 

tecnoloxías da información e comunicación, no desenvolvemento da 

competencia dixital e de maneira integrada contribuír ao resto de 

competenciaschave. 

Para levar a cabo un enfoque competencial, o alumnado na etapa de 

Bacharelato, realizará proxectos cooperativos nun marco de traballo dixital, 

que se encadren nos bloques de contidos da materia, e que teñan como 

obxectivo a creación e publicación de contidos dixitais, a resolución de 

problemas mediante o uso de aplicacións, a implantación de hardware e 

software dados uns requisitos de usuario, un caso práctico sinxelo, etc. 

Na medida do posible, os proxectos deben desenvolverse en base aos 

intereses do alumnado e considerando aspectos relacionados coa 

especialización da etapa, promovéndose a inclusión de temáticas 

multidisciplinares e os elementos transversais do currículo.Nestes proxectos, 

os equipos de alumnos e alumnas elaborarán un documento inicial que 

inclúa o obxectivo do mesmo, unha descrición do produto final a obter, un 

plan de acción coas tarefas necesarias, as fontes de información a 

consultar, os recursos e os criterios de avaliación do obxectivo. Ademais, 

establecerase que a temática do proxecto sexa de interese común de todos 

os membros do equipo; cada alumno ou alumna sexa responsable de realizar 

unha parte do proxecto dentro do seu equipo, facer un seguimento do 

desenvolvemento das outras partes e traballar na integración das  

partes no produto final. Doutra banda, cada equipo deberá almacenar as 

diferentes versións do produto,  redactar  e  manter  a  documentación  

asociada,  e  presentar o produto final aos seus compañeiros de clase. 

Ademais, na etapa de Bacharelato, fomentarase que os estudantes presenten 

en público os proxectos; utilicen os medios de comunicación electrónicos 

dunha maneira responsable; busquen, seleccionen e analicen a información 

na internet de forma crítica; apliquen de maneira integrada coñecementos  

matemáticos, científicos, tecnolóxicos e sociais na resolución de problemas; 

completen os proxectos cun  grao  alto  de autonomía e sexan capaces 

de solucionar situacións coas que non estean familiarizados; traballen 

organizados en equipos, asistindo e supervisando a compañeiros; integren  

diferentes ferramentas e contidos na realización das producións dixitais; e que 

usen de forma segura os dispositivos electrónicos e Internet. 

Finalmente,  as  contornas de aprendizaxe   online dinamizan o proceso de 

ensino-aprendizaxe, facilitando tres aspectos crave: a interacción co 

alumnado, a atención personalizada e a avaliación. Co obxectivo de orientar o 

proceso educativo, axustarse ao nivel competencial inicial do alumnado e  



respectar os distintos ritmos de aprendizaxe, proponse a utilización de 

contornas de aprendizaxe online. Estas contornas deben incluír formularios 

automatizados que permitan a autoavaliación e coevaluación da 

aprendizaxe por parte de alumnos e alumnas, a avaliación do nivel 

inicial, da realización dos proxectos, do desenvolvemento competencial e do 

grao de cumprimento dos criterios. Tamén, débense utilizar repositorios dos 

contidos dixitais, documentación e tarefas, que permitan facer un seguimento 

do traballo individual e grupal dos estudantes ao longo do curso e visualizar 

a súa evolución.  Por  último,  recoméndase  usar  ferramentas  de  control 

de  proxectos,  software  de produtividade colaborativo e de 

comunicación,contornas de desenvolvemento integrados e software para o 

control de versión. 

 

4.7.7 Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

Os recursos materiais constitúen un elemento moi importante na metodoloxía 

e práctica educativa. Da súa selección e bo uso depende, en gran medida, o 

éxito no cumprimento dos obxectivos. 

A selección dos recursos materiais debe responder a criterios que teñan en 

conta o contexto educativo, as características dos alumnos. 

Para poder facer uso dos materiais e recursos didácticos é imprescindible, en 

primeiro lugar, dispoñer dun bo clima que favoreza a aprendizaxe, en canto á 

comunicación e á contorna física da aula. Este soporte técnico permitirá 

planificar e levar á práctica o proceso de ensino aprendizaxe, á vez que 

constitúe un compoñente  motivacional. 

Os recursos didácticos han de cumprir as funcións de proporcionar información, 

guiar as aprendizaxes, exercitar habilidades, motivar, e proporcionar contornas 

para a expresión, creación e simulación. 

A organización dos materiais e recursos didácticos que utilizaremos serán 

mediosdixitais nunha aula virtual específica. 

 
 

4.7.8 Medidas de atención á diversidade 

Dentro dos grupos heteroxéneos cabe esperar que os coñecementos iniciais 

dos alumnos e alumnas sexan moi diferentes e por tanto a situación de 

partida sexa tamén diferente para todos eles e elas, e doutra banda, os 

conceptos e destrezas que debe adquirir o alumno supoñen para algúns 

deles excesiva complexidade nesta materia. 

Dado que é probable que os niveis sexan diferentes podemos dispoñer de 

varios recursos que se poidan empregar para atender a esta diversidade. A 



continuación móstranse algunhas propostas para realizar un seguimento 

individual de cada alumno: 

• Apoio do profesor cando o consideren necesario e na forma que se estime 
oportuna. 

• A través da lectura do material complementario (libros, apuntamentos, 

exercicios resoltos, revistas, artigos, etc.). 

• Realizacións de traballos facendo uso da capacidade creativa e os medios e 

recursos con que conta o centro. 

• Formulación por parte do profesor de exercicios e cuestionarios ao 

alumno e a consecuente supervisión. 

• Exposición dalgúns dos traballos que se van desenvolvendo nas clases 
prácticas. 

• Avaliación e crítica do traballo exposto,   cualificando os seguintes 

aspectos: cumprimento de obxectivos, motivación, grao de aburrimento, 

facilidade de palabra, medios audiovisuais utilizados, creatividade, 

orixinalidade, etc. Débese conseguir a espontaneidade do alumno para 

realizar críticas construtivas. O profesor actuará de moderador canalizando 

os fallos e virtudes cara á unidade de traballo e a sociedade actual. 

• Elaboración de traballos resumos que inclúan os conceptos máis importantes 
do resto de traballos para aqueles alumnos que por algún motivo debidamente 
xustificado asistan menos horas a clases que o resto. 

 
 

4.7.9.Elementos transversais 

As Tecnoloxías da información e a comunicación contribúen de maneira 
transversal nas seguintes liñas de traballo: 

 

● Comprensión lectora: o alumnado enfrentarase a diferentes tipos de textos 
(por exemplo,instruccións, capítulos de libros) da adecuada comprensión 
dos mesmos dependerá a finalización correcta da tarefa. 
 

● Expresión oral: os debates na aula, o traballo por grupos e a 
presentación oral dos proxectos  son,  entre  outros,  momentos  a  través  
dos  cales  os  alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas 
comunicativas. 

●  Expresión escrita: a elaboración de traballos de diversa índole (informes 
de resultados, memorias técnicas, conclusións, análise de información 
extraída de páxinas web, etc.) irá permitindo que o alumno construia o seu su 
portafolio persoal. 



●  Comunicación audiovisual e TIC: o uso de las TIC estará presente en 
todo momento. O alumnado non só terá que facer uso das TIC para traballar 
determinados contidos (a través de vídeos, simulacións, interactividade…) se 
non que deberá empregalas para comunicar aos demais as súas 
aprendizaxes; por exemplo, mediante a realización de presentacións. 

●  Educación en valores: o traballo colaborativo, permite fomentar o 
respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade, 
así como a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes. 

●  Valoración crítica de hábitos sociais e de consumo, así como o fomento 
do coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo a súa 
conservación e mellora. 

●  Emprendemento: a sociedade actual demanda persoas que saiban 
traballar en equipo, 

promover o traballo en grupo e técnicas cooperativas que fomenten o traballo 
consensuado, a toma de decisións en común, a valoración e o respecto polas 
opinións alleas 

4.7.10  Actividades e saídas didácticas 

As propostas para este curso son: 

●  Concurso D3Mobile. É un campionato internacional de modelado 3D con 

dispositivos móbiles que estimula as habilidades STEAM (ciencia, tecnoloxía, 

enxeñería, arte e matemáticas). Está composto por varias probas, de 

escaneo e metroloxía,  que os  alumnos teñen que facer en equipos de 

traballo realizando modelos tridimensionais  sinxelos. 

 

●  Celebración de días 11F e 9M para promover unha cultura de 

empoderamiento femenino e unha cultura científica nas aulas. 

●  Calquera outra actividade desenvolvida polos alumnos e que 

poida xurdir o longo do curso será avaliada e formará parte do seu 

aprendizaxe. 

 

5. Programa de reforzo para alumnos con materias pendentes 
 
 

Para garantir a recuperación e avaliación de materias pendentes dende a 
xefatura de departamento se organizará un calendario de seguimento con 
actividades axeitadas a cada caso onde se traballarán os contidos mínimos 
realizando un acompañamento significativo con cada un dos alumnos/as. 

 

 

 

 



6. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica 
docente 

Unha vez rematado o curso buscaremos resposta as seguintes preguntas 

permitindo unha reflexión profunda sobre a práctica docente dos membros do 

departamento. 
 

Aspectos do proceso de ensino e da práctica 
docente a valorar 

1 2 3 4 

Os alumnos traballan da 

seguinte maneira 

De forma individual 
    

Por parellas 
    

En pequeno grupo 
    

En gran grupo 
    

Na metodoloxía que aplico Utilizo ferramentas TIC 
    

Facilito o aprendizaxe 

autónomo 

    

Baséome nas explicacións 

teóricas do libro 

    

Os exercicios que propoño 
son 

do seguinte tipo 

Cerrados e ríxidos (do 
libro) 

    

Abertos, procedimentais, 

proxectos 

    

Facilitan o traballo 
cooperativo 

    

Como paso o tempo na 
aula? 

Poñendo silencio 
    

Impartindo teoría e 

explicacións 

    

Guiando ó alumnado no 
seu 

aprendizaxe 

    

Observando 
    

Correxindo 
    

O grao de motivación do alumnado é? 
    

O grao de motivación do docente é? 
    

A participación das familias no aprendizaxe dos seus 
fillos é? 

    

 

 



7. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 
didáctica en función dos resultados académicos e procesos de mellora 

 

Para avaliar a programación proposta e a súa funcionalidade tentaremos 

responder a estos items recollendo logo nunha tormenta de ideas unha 

proposta de mellora cara o curso que ven. 
 

 
 

Aspectos da programación a valorar 1 2 3 4 

Adecuación dos materiais utilizados 
    

Adecuación da planificación 
    

Medidas de atención á diversidade 
    

Uso das TIC 
    

Inclusión de temas transversais 
    

Actividades de carácter interdisciplinar 
    

Actividades que conectan ca sociedade e 
a vida 

real do alumnado 

    

 
 
 
 
 

8. Espazo Maker 

 

Este espacio non está dispoñibel por mor da crise do COVID-19 (leer punto 1) 
Usarase o seu material si se as circunstancias o permiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


