
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 

EXTRACTO DA PROGRAMACIÓN DE 2º 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 2º de bacharelato  

CURSO  Tecnoloxía Industrial II 

NIVEL 2º curso de Bacharelato AREA Tecnoloxía industrial 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
( 21  ) 

Mínimos exigidos T1 T2 T3 CRITERIOS PARA 
A 

CUALIFICACIÓN 
Instrumentos de 

evaluacion 

C. Cº 

Bloque 1. Materiais 

TI2B1.1.1. Explica como se 
poden modificar as 
propiedades dos materiais, 
tendo en conta a súa estrutura 
interna. 

(  10%) 

Coñece as propiedades dos 
materiais e como modificalas, 
tendo en conta a súa estrutura 
interna. Resolve problemas de 
ensayos físicos, diagramas de 
fases, diagrama Fe-C...  

X 
 

  

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CCL 
CMCCT 

B1.1. Identificar as 
características dos materiais 
para unha aplicación 
concreta, tendo en conta as 
súas propiedades 
intrínsecas e os factores 
técnicos relacionados coa 
súa estrutura interna, así 
como a posibilidade de 
empregar materiais non 
convencionais para o seu 
desenvolvemento, obtendo 
información por medio das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

TI2B1.1.2. Selecciona o 
material máis axeitado para 
unha aplicación concreta, 
obtendo información por 
medio das tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.  

(  5 %) 
 

Selecciona o material máis 
axeitado para unha aplicación 
concreta, entre materiais 
métalicos férricos, non 
ferricos, aliaxes, 
poliméricos,..obtendo 
información por medio das 
TICS. 

X 
 

  

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
CD 
CAA 

Bloque 2. Principios de máquinas 

B2.1. Definir e expor as 
condicións nominais dunha 
maquina ou unha instalación 
a partir das súas 
características de uso, 

TI2B2.1.1. Debuxa esbozos 
de máquinas empregando 
programas de deseño CAD, e 
explica a función de cada un 
no conxunto. 

Interpreta alguns esbozos de 
máquinas feitos con 
programas de deseño CAD. 

 X 
 

 

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 

CCL 
CMCCT 
CD 



(  2%) Probas obxectivas presentándoas co soporte 
de medios informáticos. 

TI2B2.1.2. Define as 
características e a función dos 
elementos dunha máquina, 
interpretando planos de 
máquinas dadas. 

(  5%) 

Interpreta planos de 
elementos de máquinas e 
identifica a función deses 
elementos 

 
X 
 

 

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas 

CCL 
CAA 

TI2B2.2.1. Calcula 
rendementos de máquinas 
tendo en conta as enerxías 
implicadas no seu 
funcionamento.  

(  10%) 
 

Fai calculos de rendementos 
de máquinas tendo en conta 
as enerxías implicadas no seu 
funcionamento.  

X 
 

 

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS:
. Probas 
obxectivas. 

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

TI2B2.2.2. Describe o 
funcionamento e as partes dos 
motores térmicos e eléctricos.  

(  5%) 

Describe o funcionamento e 
as partes dos motores 
térmicos e eléctricos. 

 
X 
 

 

PROCEDEMENT
OS: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CCL 
CMCCT 

Bloque 3. Sistemas automáticos 

TI2B3.1.1. Define as 
características e a función dos 
elementos dun sistema 
automático, interpretando 
planos e esquemas destes.  

(  5%) 

Coñece características e 
funcións dos elementos dun 
sistema automático.  Interpreta 
planos e esquemas. 

 
X 
 

 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS:. 
Probas obxectivas. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

B3.1. Expor en público a 
composición dunha máquina 
ou un sistema automático, 
identificando os elementos 
de mando, control e 
potencia, e explicando a 
relación entre as partes que 
os compoñen.  TI2B3.1.2. Diferencia entre 

sistemas de control de lazo 
aberto e pechado, e propón 
exemplos razoados.  

(  2%) 

Diferencia entre sistemas de 
control de lazo aberto e 
pechado, e propón algúns 
exemplos sinxelos. 

 
X 
 

 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
CAA 

B3.2. Representar 
graficamente, mediante 
programas de deseño, a 
composición dunha 
máquina, dun circuíto ou dun 
sistema tecnolóxico 
concreto. 

TI2B3.2.1. Deseña mediante 
bloques xenéricos sistemas de 
control para aplicacións 
concretas, describe a función 
de cada bloque no conxunto e 
xustifica a tecnoloxía 
empregada.  

(  5%) 
 

Deseña mediante diagramas 
de bloques  algúns sistemas 
de control típicos.  

 
X 
 

 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSIEE 

B3.3. Verificar o 
funcionamento de sistemas 
automáticos mediante 
simuladores reais ou 
virtuais, interpretando 
esquemas e identificando os 
sinais de entrada e saída en 
cada bloque. 

TI2B3.3.1. Verifica mediante 
simuladores os sinais de 
entrada e saída dun sistema 
automático.  

(  5%) 

Coñece o uso de algún 
simulador para visualizar 
sinais de entrada e saída dun 
sistema automático. 

 
X 
 

 

PROCEDEMENTO
S: Análise da 
producción dos 
alumnos. Probas 
específicas 
 
INSTRUMENTOS: 
Portfolio(Informátic
a). Probas 
obxectivas. 

CMCCT 
CD 

B3.4. Implementar 
fisicamente circuítos 
eléctricos ou pneumáticos a 
partir de planos ou 
esquemas de aplicacións 
características. 

TI2B3.4.1. Monta fisicamente 
circuítos simples, 
interpretando esquemas e 
realizando gráficos dos sinais 
nos puntos significativos.  

(  5%) 

Monta fisicamente circuítos 
simples, interpretando 
esquemas. 

 
X 
 

 

PROCEDEMENTO
S: Análise da 
producción dos 
alumnos. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Prácticas no taller. 

CMCCT 
CAA 



Probas obxectivas. 

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos 

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

(  5%) 

Elabora táboas de verdade de 
sistemas combinacionais 

  
X 
 

PROCEDEMENTO
S:Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS:. 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
 

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

(  5%) 

Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con portas 
lóxicas a partir de 
especificacións concretas, 
aplicando técnicas de 
simplificación de funcións. 

  
X 
 

PROCEDEMENTO
S:Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

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

(  5%) 

Deseña circuítos lóxicos 
combinacionais con bloques 
integrados, partindo de 
especificacións concretas.   

X 
 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

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

TI2B4.1.4. Visualiza sinais en 
circuítos dixitais mediante 
equipamentos reais ou 
simulados, e verifica a súa 
forma.  

(  2%) 

Visualiza sinais en circuítos 
dixitais mediante 
equipamentos reais ou 
simulados. 

 
 
 

X 
 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Prácticas no taller 
ou informática.  
Probas obxectivas. 
 

CMCCT 
CD 

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos 

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

(  5%) 

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

  X 

PROCEDEMENTO
S: Análise da 
producción dos 
alumnos. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Probas obxectivas. 

CCL 
CMCCT 

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

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

(  5%) 

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

  X 

PROCEDEMENTO
S: Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS:  
Probas obxectivas 

CMCCT 

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

(  5%) 

Obtén sinais de circuítos 
secuenciais típicos mediant 
software de simulación. 

  X 

PROCEDEMENTO
S: Análise da 
producción dos 
alumnos. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Prácticas no taller 
ou informática. 
Probas obxectivas. 

CMCCT 
CD 

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

TI2B5.2.2. Debuxa Debuxa cronogramas de   X PROCEDEMENTO CMCCT 



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

(  5%) 

circuítos secuenciais partindo 
dos esquemas destes e das 
características dos elementos 
que o compoñen. 

S:  Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS:  
Probas obxectivas 

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

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

(  2%) 

Deseña circuítos lóxicos 
secuenciais sinxelos con 
biestables . 

  X 

PROCEDEMENTO
S:  Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: . 
Probas obxectivas 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

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

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

(  2%) 

Identifica os principais 
elementos que compoñen un 
microprocesador. 

  
X 
 

PROCEDEMENTO
S: Análise da 
producción dos 
alumnos. Probas 
específicas. 
 
INSTRUMENTOS: 
Traballo de 
investigación. 
Probas obxectivas 

CCL 
CMCCT 
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 dúas probas 
escritas que, xunto cos traballos de clase propostos, as probas orais eas rubricas, 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 
 


