
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 

EXTRACTO DA PROGRAMACIÓN DE 1º BACHARELATO. 

ESTÁNDARES AVALIABLES E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir 
os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e 
avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas comparables. 
 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, a 
temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

 

 

 

 

Temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos 
estándares do curso 1º de Bacharelato 

CURSO  Tecnoloxía Industrial I 

NIVEL Bacharelato. 1º curso AREA  Tecnoloxía Industrial 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
( 22 ) 

Mínimos exigidos T1 T2 T3 CRITERIOS PARA A 
CUALIFICACIIÓN 

Instrumentos de evaluacion 

C. C 

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización 

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

TI1B1.1.1. Deseña unha 
proposta dun novo 
produto tomando como 
base unha idea dada, 
explicando o obxectivo 
de cada etapa 
significativa necesaria 
para lanzar o produto ao 
mercado. 

(  2 %  ) 

Entende os pasos que se 
seguen para lanzar un 
novo produto o mercado 

  
X 

 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 
 
 

CMC
CT 
CAA 
CSC 
CSIE
E 
CCL 

B1.2. Explicar as 
diferenzas e as 
similitudes entre un 
modelo de excelencia e 

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

Presenta un esquema 
xustificando o que se 
coñece como modelo de 
excelencia   X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 

CCL 
CMC
CT 
CAA 



de cada axente 
implicado. 

(  2 %  ) 

 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 

CSIE
E 

un sistema de xestión da 
calidade, identificando os 
principais actores que 
interveñen e valorando 
criticamente a 
repercusión que a súa 
implantación pode ter 
sobre os produtos 
desenvolvidos, e expolo 
oralmente co apoio 
dunha presentación. 

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

( 2 %  ) 

Presenta un esquema 
dun sistema de xestión 
da calidade razoando a 
importancia  de cada un 
dos axentes implicados.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 

CMC
CT 
CAA 
CSIE
E 

Bloque 2. Máquinas e sistemas 

TI1B2.1.1. Describe a 
función dos bloques que 
constitúen unha máquina 
dada, explicando de 
forma clara e co 
vocabulario axeitado a 
súa contribución ao 
conxunto. 

(  5 %  ) 

Interpreta os bloques 
que constituen unha 
máquina, explicando de 
forma clara e con 
vocabulario  como é o 
comportamento de cada 
parte na máquina. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

CMC
CT 
CAA 
CCL 

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

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

(  5 %  ) 

Describle diagramas de 
bloques das máquinas 
ferramentas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

CMC
CT 
CD 
CCL 

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

(  5 %  ) 

Emprega programas de 
deseño para facer un  
esquema dun circuito 
eléctrico-eléctrónico, 
pneumático ou hidráulico 
que dea resposta a unha 
necesidade determinada. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSIE
E 

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

TI1B2.2.2. Calcula os 
parámetros básicos de 
funcionamento dun 
sistema mecánico e dun 
circuíto eléctrico-
electrónico, pneumático 
ou hidráulico, a partir dun 
esquema dado. 

( 10 %  ) 

Calcula magnitudes coas 
unidades 
correspondentes, para 
un sistema mecánico e 
dun circuito eléctrico-
electrónico, pneumático 
ou hidráulico a partir dun 
esquema dado. 

 X  

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
 

B2.3. Verificar o 
funcionamento de 
circuítos eléctrico-
electrónicos, 

TI1B2.3.1. Verifica a 
evolución dos sinais en 
circuítos eléctrico-
electrónicos, 

Coñece as formas dos 
sinais en circuitos 
eléctricos-pneumáticos e 
sabe facer diferentes  X  

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 

CMC
CT 
CD 



pneumáticos ou 
hidráulicos, debuxando 
as súas formas e os 
valores nos puntos 
característicos 

(  5 %  ) 

debuxos (gráficas) para 
demostralo. 

específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

pneumáticos e 
hidráulicos 
característicos, 
interpretando os seus 
esquemas, utilizando os 
aparellos e os 
equipamentos de medida 
adecuados, interpretando 
e valorando os 
resultados obtidos, 
apoiándose na montaxe 
ou nunha simulación 
física destes. 

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

(  5 %  ) 

Sabe interpretar os 
resultados dos circuitos 
eléctricos e neumáticos. 

 
X 

 
 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 
 

CMC
CT 
CAA 

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

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

(  5 %  ) 

Constrúe en clase 
programas para que un 
robot traballe con 
determinados sensores e 
actuadores.  

X 

 
 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

CMC
CT 
CD 
CAA 
CSIE
E 

Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación 

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

(  5 %  ) 

Coñece a estrutura 
interna dos materiais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CAA 

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

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

(  5%  ) 

Sabe dalguns métodos 
para modificar as 
propiedades dun 
material.   X 

PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CCL 

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

TI1B3.2.1. Describe, 
apoiándose na 
información obtida en 
internet, materiais 
imprescindibles para a 
obtención de produtos 
tecnolóxicos 
relacionados coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

(  5%  ) 

Coñece os materiais con 
que se fan os aparellos e 
elementos dun 
ordenador e os 
empregados en 
electrónica. 

  X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 

CMC
CT 
CD 
CCL 

B3.3. Describir as 
técnicas utilizadas nos 
procesos de fabricación 

TI1B3.3.1. Explica as 
principais técnicas 
utilizadas no proceso de 

Identifica e asocia as 
formas dun produto final 
coa técnica empregada   X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 

CMC
CT 
CCL 



fabricación dun produto 
dado. 

(  5%  ) 

para facela. alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva 
 

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

(  5 %  ) 

Amosa interese polo 
coñecemento do proceso 
de fabricación dun 
produto dado.  

 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 

tipo, identificando as 
máquinas e as 
ferramentas utilizadas e 
as condicións de 
seguridade propias de 
cada unha, apoiándose 
na información 
proporcionada na web 
dos fabricantes. 

TI1B3.3.3. Describe as 
principais condicións de 
seguridade que se deben 
aplicar nun determinado 
ámbito de produción, 
desde o punto de vista 
tanto do espazo como da 
seguridade persoal. 

(  2 %  ) 

Presenta un traballo de 
identificación de 
condicións de 
seguridade no ámbito da 
producción dun produto.  

 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 

CMC
CT 
CCL 
CSC 

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

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

(  2 %  ) 

Amosa respeto polo 
coñecemento dos 
problemas creados no 
medio ambiente dentro 
do proceso de 
fabricación de 
determinados produtos. 

 

 

X 

PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo 
 

CMC
CT 
CSC 

Bloque 4. Recursos enerxéticos 

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

(  5%  ) 

Capacidade por 
identificar distintas  
formas de producir 
enerxía tendo en conta o 
impacto medioambiental. 

X 

  PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CCL 
CSC 

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

TI1B4.1.2. Debuxa 
diagramas de bloques de 
diferentes tipos de 
centrais de produción de 
enerxía, e explica cada 
bloque constitutivos e as 
súas interrelacións. 

(  5%  ) 

Identifica as distintas 
centrais tendo en conta o 
esquema de conversión 
de fontes de enerxía ou 
os distintos edificios que 
forman parte da mesma. X 

  PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CCL 

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

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

Coñece o significado 
dunha vivenda 
certificada 
enerxéticamente. 

X 

  PROCEDEMENTOS: 
Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  

CSC 
CCL 



(  2 %  )  

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

(  8 %  ) 

Manexa as fórmulas 
sobre o consumo 
enerxético. 

X 

  PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CD 

consumo dos mesmos. 

TI1B4.2.3. Elabora plans 
de redución de custos de 
consumo enerxético para 
locais ou vivendas, 
identificando os puntos 
onde o consumo poida 
ser reducido. 

(  5 %  ) 

Fai plans para aforro 
enerxético de consumo 
nun local ou vivenda. 

X 

  PROCEDEMENTOS: 
Análise das 
produccións dos 
alumnos Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Proba obxectiva.  
 

CMC
CT 
CAA 
CSC 
CD 

 

 

A adquisición dos estándares indicase segundo o tipo de escala: 

0 - 2 Inadecuado Non presenta o instrumento de avaliación, entrega en branco a tarefa avaliable ou a tarefa non conta con ningún 
dos elementos fundamentais do indicador establecido 

3- 4 Insuficiente Omítense elementos fundamentais do indicador establecido. 

5 - 6 Básico Acada o cumprimento suficiente do indicador establecido. 

7- 8 Competente Evidéncianse prácticas sólidas. Evidencia clara de competencia e dominio técnico no indicador establecido 

9 - 10 Excelente Evidéncianse prácticas excepcionais e exemplarizantes, modelos de referencia de boas prácticas 
 

7.  Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

7.1. Criterios de avaliación  

Avaliacións parciais 

Para realizar a avaliación parcial tomaranse como referencia os criterios do currículo, especificados nos estándares de 
aprendizaxe, segundo a temporalización establecida no apartado 4 desta programación. 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación de cada trimestre figuran no apartado 4. Como norma xeral –e sen 
prexuízo de que o desenvolvemento da programación de aula aconselle introducir modificacións- realizaranse unha ou 
dúas probas escritas que, xunto cos traballos de clase propostos, a observación e probas orais, e o proxecto suporán as 
evidencias nas que se fundamenta a avaliación. 
 
A adquisición de cada estándar graduarase de acordo coa escala establecida (de 1 a 10), en virtude dos 
indicadores de logro establecidos ao efecto. A cualificación establecerase segundo os criterios especificados no 
apartado 7.2. 

 

Avaliación final 

A avaliación final tomará como referencia os criterios do currículo, especificados nos estándares de aprendizaxe, e os 
instrumentos de avaliación das avaliacións parciais. 
 



7.2.  Criterios de cualificación 

7.3. Criterios de promoción 

 

 

A adquisición de cada estándar graduarase de acordo coa escala establecida (de 1 a 10), en virtude dos 
indicadores de logro establecidos ao efecto. A cualificación establecerase segundo os criterios especificados no 
apartado 7.2. 
 
Para o alumnado que non acade unha cualificación de aprobado como resultado da avaliación global das probas parciais,  
poderá elaborarse unha proba escrita final na que se dea conta dos estándares básicos.  
 

Avaliación extraordinaria 

Para o alumnado que non acade a cualificación de aprobado na avaliación final, programarase unha proba escrita 
extraordinaria na que se dea conta dos estándares básicos. 

A cualificación das avaliacións parciais establécese en relación co grao de logro e a ponderación de cada un dos 
estándares avaliables. Cada alumno irá acumulando a nota de todos os estándares avaliación por avaliación, de maneira 
que a nota corresponde a nota de todos os estándares avaliados ata ese momento. Debese acadar unha puntuación mínima 
de 5 para aprobar. 
 
A cualificación da avaliación final establécese en relación co grao de logro e a ponderación de cada un dos estándares do 
curso. A final de curso farase un exáme para os alumnos que non aprobaron a materia e examinarase dos estándares 
(maioritariamente daqueles considerados coma básicos), debendo acadar unha calificación mínima de 5 no conxunto dos 
estándares para aprobar.  
 
Teñen a consideración de estándares básicos aqueles que posúen un peso superior ao 3% , e serán non básicos aqueles 
cun peso inferior ao 3%, no curso considerado. Estándares parecidos poden ter distinto peso nos distintos cursos por ser 
obxectivo prioritario nese curso en non nos outros niveis. 
 
Si por falla de tempo ou outra causa no fose posible impartir toda a materia a nota dos estándares non avaliados pasa a ser 
absorbida polos outros estándares favorecendo especialmente a aqueles de maior peso. 
 
A nota en cada momento do curso, incluídas as avaliacións, calcularase facendo a media ponderada de todos os estándares 
avaliados ata ese momento (ainda que o foran nunha avaliación anterior). Dado que a escala nos documentos oficiais é ata 
10 usarase a seguinte fórmula: 

                           10
_____

______ •=
momentooataposibleióncualificacmáxima

momentooataestándaresdosponderadasuma
NOTA   

 
 
As probas escritas finais e extraordinarias cualificaranse cun máximo de 10 puntos. 
  

Criterios de promoción 

O alumno aproba a materia no momento en que acada o aprobado, é dicir,conta cunha cualificación mínima de 5 puntos no conxunto de estándares 
avaliados 

 


