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 1. INTRODUCIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación didáctica ten como finalidade desenvolver o currículo da  materia de
Tecnoloxía  na  ESO,  Tecnoloxía  Industrial  no  bacharelato  y  Tecnoloxía  da  Información  e
Comunicación no bacharelato.

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

 2. CONTRIBUCIÓN  AO  DESENVOLVEMENTO  DAS
COMPETENCIAS CLAVE.

 2.1.Competencias clave

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

– Comunicación lingüística (CCL). 

– Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

– Competencia dixital (CD).

– Aprender a aprender (CAA). 

– Competencias sociais e cívicas (CSC). 

– Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

– Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 2.2.Contribución da tecnoloxía as competencias clave

En Tecnoloxía e Tecnoloxía Industrial

– 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.

– Competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, competencias
específicas  desta  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
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procesos  e  sistemas tecnolóxicos  ou mediante a  análise  e  a  valoración das  repercusións
ambientais da actividade tecnolóxica.

– 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. 

– 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.

– Competencias sociais e cívicas alcanzarase procurando que o alumnado traballe en equipo,
interactúe con outras persoas e outros 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.

– Iniciativa  e  espíritu  emprendedor  conséguese  nesta  materia  a  través  do  deseño,  a
planificación  e  a  xestión  de  proxectos  tecnolóxicos,  ao  transformar  as  ideas  propias  en
dispositivos, circuítos ou sistemas. 

– Conciencia  e  as  expresións  culturais  reflíctense  na  análise  da  influencia  dos  fitos
tecnolóxicos nas distintas  culturas e  no seu desenvolvemento e progreso.  En función da
vixencia e da utilidade dos aspectos que trata tanto a Tecnoloxía na eso como A Tecnoloxía
Industrial  no bacharelato,  estas materias ofrecen,  sen dúbida,  un inmenso potencial  para
axudar a comprender o contexto social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de
competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coa participación cidadá e co
desenvolvemento persoal. 

En Tecnoloxía da Información e da Comunicacíon

– 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.

– 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
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das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 

– Iniciativa  e  espíritu  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. 

– Conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos
das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. En resumo, a materia de
Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a
comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas
tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar no
contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

 2.3.Mellora da competencia lingüística

Todos os departamentos acordaron en reunión de CCP, traballar na mellora da competencia
lingüística aplicando os seguintes apartados:

1. Competencia de textos:
En cada Unidade didáctica ou bloque de contidos traballarase polo menos unha actividade do tipo:

 Audición en todas as materia (temas relacionados con ela): vídeo, internet, radio, lectura de 
textos, música, publicidade …

 Charlas e conferencias no centro ou fora.
 Elaboración de textos sobre audicións, charlas…
 Exercicios de compresión lectora (reflexión sobre textos, preguntas, valoracións…)

As preguntas poderán facerse como test, encher ocos, verdadeiro/falso, respostas múltiples…
Os textos tamén deberán ser descontinuos: gráficos, mapas, esquemas, formularios, anuncios…

2. Produción/Expresión de textos
Expresión oral

 Potenciación da expresión oral en todas as materias: exposicións, debates, argumentacións, 
dramatizacións, reclamacións ou simplemente exposición de como se fai un exercicio.

Expresión escrita
 Traballo de técnicas de composición de textos ( traballase nas materias de lingua e aplícase 

en todas as materias)
 Redacción de: documentos, reclamacións, cartas, exercicios, artigo xornalísticos…

3.Compromiso de corrección lingüística e escrita.
En tódalas probas e traballos escritos descontarase un mínimo dun 10% da nota por:

 Normas ortográficas
 Corrección léxica e gramática
 Presentación
 Incumprimento de prazos de entrega

Poderase recuperar esa porcentaxe con tarefas relacionadas coa competencia/habilidade:
 Buscar no dicionario
 Elaboración de frases, pequenos textos….

4. Outras medidas:
 Suxerimos aos alumnos que en vez de cadernos individuais utilicen cartafol de catro anellas 
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no que arquiven e organicen tódalas materias. As fotocopias entregadas polo profesor serán 
gardadas en portafolios transparentes ou clasificadas no cartafol.

 En bacharelato fomentaremos o uso dun cartafol separador e folios para a organización das 
diferentes materias.

 3. OBXETIVOS

 3.1.Obxetivos 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 materias,
así  como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e
asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da
literatura. 

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

l) 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.

m)  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
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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.

n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artísticas,
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ)  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. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de
riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 3.2.Obxetivos no Bacharelato

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 
autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
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ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 
e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 4. UNIDADES DIDÁCTICAS

Preséntanse a continuación as unidades didácticas da materia en relación cos Bloques de
Contidos,  Obxetivos,  Criterios de Avaliación,  Estándares de aprendizaxe e Competencias  Clave
desenvolvidos no currículo.

 4.1.Tecnoloxía, 2º Curso da ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe
Competencias

clave

Unidade 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

a
b
f
g
h
l

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

1.1. Identificar e describir 
as etapas necesarias para a 
creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa 
comercialización.

TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que dá 
solución a un 
problema técnico 
sinxelo, mediante o 
proceso de resolución 
de problemas 
tecnolóxicos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

a
b
c
d
e
f
g
h
m

1.3. Planificación e 
construción de 
prototipos ou 
maquetas mediante o 
uso responsable de 
materiais, ferramentas 
e técnicas axeitadas.
1.4. Traballo en 
equipo. Distribución 
de tarefas e 

1.2. Realizar as operacións 
técni- cas previstas nun 
plan de traballo utilizando 
os recursos materiais e 
organizativos  con criterios 
de economía, seguridade e 
respecto polo ambiente.

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

CCL
CMCCT
CD
CAA

TEB 1.2.2. Constrúe 
un prototipo que dá 
solución a un 
problema técnico 

CMCCT
CAA
CSIEE
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o responsabilidades. 
Seguridade no 
contorno de traballo.
1.5. Documentación 
técnica. 
Normalización.

sinxelo, mediante o 
proceso de resolución 
de problemas 
tecnolóxicos.

TEB 1.2.3. Traballa 
en equipo de xeito 
responsable e 
respectuoso.

CAA
CSC
CSIEE

Unidade 2. Expresión e comunicación técnica

b
f
n

2.1. Bosquexos, 
esbozos, vistas e 
perspectivas. Cotación 
e escalas. 
Normalización.

2.1. Representar obxectos 
me- diante 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.

CMCCT
CAA

b
e
f
n

2.2. Elementos de 
información de 
produtos tecnolóxicos:
esbozos e bosquexos.

2.2. Interpretar esbozos e 
bosquexos sinxelos como 
elementos  de información 
de produtos tecnolóxicos.

TEB2.2.1. Interpreta 
esbozos e bosquexos 
sinxelos como 
elementos de 
información de 
produtos tecnolóxicos.

CMCCT
CAA

b
e
f
h
o

2.3. Documentación 
técnica aso- ciada a un
produto tecnolóxico. 
Aplicacións 
informáticas de 
deseño asistido por 
computador e de 
simulación.

2.3. Explicar mediante 
documentación técnica as 
fases dun produto desde o 
seu deseño ata a súa 
comercialización.

TEB2.3.1. Produce os 
documentos 
relacionados cun 
prototipo sinxelo 
empregando software 
específico de apoio.

CCL
CMCCT
CD
CAA

Unidade 3. Tecnoloxías  da información e da comunicación. Equipos 
informáticos

f 3.1. Elementos dun 
equipamento 
informático.

3.1. Distinguir as partes 
operativas dun 
equipamento informático.

TEB3.1.1. Identifica 
as partes dun 
computador.

 CMCCT
 CD

b
e
f
g
h
o

3.2. Deseño, 
elaboración e comu- 
nicación de proxectos 
técnicos coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

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

TEB3.2.1. Manexa 
programas e software 
básicos.

 CMCCT
 CD

TEB3.2.2.   Utiliza  
adecuadamente 
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos 
electrónicos

 CMCCT

 CD

TEB3.2.3. Elabora, 
presenta e difunde 

CCL
CMCCT
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proxectos técnicos 
sinxelos con 
equipamentos 
informáticos.

CD
CAA
CSIEE

Unidade 4. Tecnoloxías  da información e da comunicación. Programas
b
e
f
g
n

4.3 Programación de 
aplicacións 
informáticas. Estrutura 
e elementos básicos 
dun programa 
informático.

4.3 Deseñar e elaborar unha 
aplicación mediante un 
contorno de programación 
gráfico, utilizando o proceso
de resolución de problemas 
tecnolóxicos.

TEB4.3.1. Deseña e 
elabora aplicacións 
informáticas sinxelas 
mediante un contorno 
de programación 
gráfico.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CCEC

Unidade 5. Materiais de uso técnico. Madeira e metais

b
f
h
o

5.1. Materiais 
utilizados na cons- 
trución de obxectos 
tecnolóxicos.
5.2.   Propiedades   dos
materiais técnicos.

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

TEB5.1.1. Describe as
características propias
dos materiais de uso 
técnico.

 CCL
 CMCCT

TEB5.1.2. Identifica 
tipos de materiais con 
que están fabricados 
obxectos técnicos 
cotiás.

 CMCCT
 CAA

Unidade 6. Máquinas e sistemas. Estruturas

b
f
h
o

6.1. Estruturas: 
elementos, tipos e 
funcións.
6.2. Esforzos básicos 
aos que están 
sometidas as 
estruturas.

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

TEB6.1.1. Describe 
audiovisual ou dixital,
as características 
propias que 
configuran os tipos de
estruturas, apoiándose
en información 
escrita.

CCL
CMCCT
CD

TEB6.1.2. Identifica 
os esforzos 
característicos e a súa 
transmisión nos 
elementos que 
configuran a estrutura.



CMCCT
CAA

Unidade 7. Máquinas e sistemas. Mecanismos

b
f
g
h
o

7.3. Mecanismos de 
transmisión e 
transformación do 
movemento en 
máquinas e sistemas.
7.4. Relación de 
transmisión.
7.5. Simuladores de 
sistemas mecánicos.

7.2 Identificar operadores 
mecá- nicos de 
transformación e transmi- 
sión de movementos en 
máquinas e sistemas e 
empregalos para deseñar e 
montar sistemas 
mecánicos.

TEB7.2.1. Describe, 
mediante información 
escrita e gráfica, como
transforman e 
transmiten o 
movemento distintos 
mecanismos.

CCL
CMCCT

TEB7.2.2. Calcula a 
relación de 

CMCCT
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transmisión de 
elementos mecánicos 
como as poleas e as   
engrenaxes

TEB7.2.3. Explica a 
función dos elementos
que configuran unha 
máquina ou un 
sistema desde o punto 
de vista estrutural e 
mecánico.

CCL
CMCCT

TEB7.2.4. Simula 
mediante software 
específico e mediante 
simboloxía 
normalizada sistemas 
mecánicos.

CMCCT
CD

TEB7.2.5. Deseña e 
monta sistemas 
mecánicos que 
cumpran unha función
determinada.

CMCCT
CAA
CSIEE

Unidade 8. Máquinas e sistemas. Circuitos eléctricos

b
e
f
g

8.6. Circuítos 
eléctricos: 
compoñentes básicos, 
funcionamento e 
simboloxía.

8.3. Deseñar e simular 
circuítos eléctricos con 
simboloxía adecuada e 
montalos con operadores 
elemen- tais.

TEB8.3.1. Deseña e 
monta circuítos 
eléctricos básicos 
empregando, motores,
zumbadores,  baterías 
e conectores e lampas.

CMCCT
CAA
CSIEE

TEB8.3.2. Deseña 
circuítos eléctricos 
básicos, utilizando 
software específico e 
simboloxía adecuada, 
e experimenta cos 
elementos que o 
configuran.

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
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 4.2.Tecnoloxía, 3º Curso da ESO

Obxecti
-vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias
clave

Unidade 1. O Proceso Tecnolóxico
 a
 b
 f
 g
 h
 l
 o

B.1.1. Fases do proxecto
tecnolóxico.
A tecnoloxía como 
resposta ás necesidades 
humanas.

B.1.2. Deseño de 
prototipos ou maquetas 
para resolver problemas
técnicos.

B.1.1. Identificar e describir 
as etapas necesarias para a 
creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu
deseño ata a súa 
comercialización,
investigar a súa influencia na 
sociedade e propor melloras 
desde o punto de vista tanto 
da súa utilidade
como do seu posible impacto 
social.

TEB1.1.1. Deseña un 
prototipo que dá solución 
a un problema técnico, 
mediante o proceso de 
resolución
de problemas  
tecnolóxicos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Unidade 2. Materias de Uso Técnico
 b
 e
 f 
 g
 h
 o

B3.1. Materiais 
utilizados na construción
de obxectos 
tecnolóxicos. 

B3.2.Propiedades dos 
materiais técnicos: 
técnicas de 
identificación.

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 as modificacións que se
poidan producir.

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

 CCL
 
CMCCT
CAA

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

CCL 
CMCCT
CAA

Unidade 3. Tecnoloxía da Información e Comunicación
 a
 b
 e
 f
 g
 m

B5.2. Ferramentas e 
aplicacións básicas para 
a procura, a descarga, o 
intercambio e a 
publicación de 
información.

B5.3. Medidas de 
seguridade no uso dos 
sistemas de intercambio 
de información.

B5.2. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de información.

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

 
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

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

 
CMCCT
CD
CAA
CSC

 b
 e
 f

B5.4. Deseño, 
elaboración e 
comunicación de 

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

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

 
CMCCT
CD
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 g
 h
 o

proxectos técnicos coas
tecnoloxías da 
información e da
comunicación.

proxectos técnicos.  CAA
TEB5.3.2. Utiliza 
adecuadamente
equipamentos 
informáticos e 
dispositivos
electrónicos.

 
CMCCT
CD
CAA

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

CCL
 
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Unidade 4. Expresión e comunicación técnica
 b
 e
 f
 n

B2.1. Elementos de 
información de
produtos tecnolóxicos: 
esbozos e bosquexos.

 B2.1. Interpretar esbozos e 
bosquexos como elementos 
de información de produtos 
tecnolóxicos.

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

 
CMCCT
CAA

 b
 e
 f
 h
 o

B2.2. Documentación 
técnica asociada a un 
produto tecnolóxico.
Aplicacións informáticas
de deseño
gráfico por computador 
ou de simulación.

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

 TEB2.2.1. Produce os 
documentos relacionados 
cun prototipo empregando
software específico de 
apoio.

CCL
 
CMCCT
CD
CAA

Unidade 5. Equipos informáticos
 f B5.1. Elementos dun 

equipamento 
informático.

 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.

 
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Unidade 6. Programación
 b
 e
 f
 g

B4.5. Sistemas de 
control por computador.
Elementos básicos de 
programación.

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.

 
CMCCT
CD
CAA 
CSIEE

Unidade 7. Máquinas e Sistemas: electricidad y electrónica
 b
 f
 h
 o

B4.1. Efectos da 
corrente eléctrica.
Lei de Joule.

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.

CCL 
CMCCT

 b
 f

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

B4.2. Experimentar con 
instrumentos de medida e 
obter as magnitudes
eléctricas básicas.

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

 
CMCCT
CAA
CMCCT
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Ohm.

B4.3. Instrumentos de 
medida das magnitudes 
eléctricas básicas.

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

 

 b
 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

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

 
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Unidade 8. Proyecto Tecnológico
 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 m
 o

B1.3. Planificación e 
construción de
prototipos ou maquetas 
mediante o uso 
responsable de 
materiais, ferramentas
e técnicas axeitadas.

B1.4. Traballo en 
equipo. Distribución
de tarefas e 
responsabilidades.
Seguridade no contorno 
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 
respecto polo
ambiente.

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

CCL 
CMCCT
CD
CAA

TEB 1.2.2. Constrúe un 
prototipo que dá solución 
a un problema técnico 
sinxelo, mediante o 
proceso de
resolución de problemas 
tecnolóxicos.

 
CMCCT
CAA
CSIEE

TEB 1.2.3. Traballa en 
equipo de xeito 
responsable e respectuoso.

 CAA
 CSC
 CSIEE
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 4.3.Tecnoloxía, 4º curso da ESO

Obxecti-
vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp.
clave

Unidade 1. Tecnoloxía e comunicación
 e
 h
 o

B.1.1. Elementos e 
dispositivos de 
comunicación con fíos e 
sen eles. 

B.1.2. Tipoloxía de 
redes.

B.1.1. IAnalizar os 
elementos e os sistemas 
que configuran a 
comunicación con fíos e 
sen eles.

TEB1.1.1.Describe os 
elementos e os sistemas 
fundamentais que se 
utilizan na comunicación 
con fíos e sen eles.

CCL
CMCCT
CD

TEB1.1.2. Describe as 
formas de conexión na 
comunicación entre 
dispositivos dixitais.

CCL
CMCCT
CD

 b
 e
 f 
 h
 o

B1.3. Publicación e 
intercambio de 
información en medios 
dixitais.

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

TEB1.2.1. Localiza, 
intercambia e publica 
información a través de 
internet empregando 
servizos de localización, 
comunicación intergrupal e 
xestores de transmisión de 
son, imaxe e datos.

CD
CAA
CSIEE

TEB1.2.2. Coñece as 
medidas deseguridade 
aplicables a cada situación 
de risco.

CD
CSC

Unidade 2. Programación
 b
 e
 f 

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

B1.3. Elaborar programas 
informáticos sinxelos.

TEB1.3.1. Desenvolve un 
progra informático sinxelo 
para resolver problemas, 
utilizando unha linguaxe de 
programación.

CMCCT
CAA
CSIEE
CD

 b
 e
 f 

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

B1.4. Utilizar 
equipamentos 
informáticos.

TEB1.4.1. Utiliza o 
computador como 
ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos, e 
como realimentación 
doutros procesos cos datos 
obtidos.

CMCCT
CAA
CD

Unidade 3. Instalacións en vivendas
 e
 f 
 

B2.1. Instalacións 
características: eléctrica, 
de auga sanitaria e de 
saneamento.

B2.2. Outras 

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 nunha 
vivenda.

 CMCCT
 CAA

TEB2.1.2. Describe os 
elementos que compoñen as

 CCL
 CMCCT
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instalacións: calefacción,
gas, aire acondicionado e
domótica.

instalacións dunha vivenda.  

 b
 e
 f 

B2.3. Normativa, 
simboloxía, análise e 
montaxe de instalacións 
báscas.

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.

 CAA
 CMCCT

TEB2.2.2. Deseña con 
axuda de software unha 
instalacións para unha 
vivenda tipo con criterios 
de eficiencia enerxética.

 CMCC
 CD
 CSC
 CSIEE

 b
 g
 m
 f

B2.3. Normativa, 
simboloxía, análise e 
montaxe de instalacións 
báscas.

B2.4. Aforro enerxético 
nunha vivenda. 
Arquitectura 
bioclimática.

B2.3. Experimentar coa 
montaxe de circuítos 
básicos e valorar as 
condicións que contribúen 
ao aforro enerxético.

TEB2.3.1. Realiza 
montaxes sinxeos e 
experimenta e analiza o seu 
funcionamento.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

 a
 g
 h
 m

B2.4. Aforro enerxético 
nunha vivenda. 
Arquitectura 
bioclimática.

B2.4 Avaliar a 
contribución da 
arqutectura da vivenda, 
das súas instalacións e dos 
hábitos de consumo 
aoaforro enerxético.

TEB2.4.1. Propón medidas 
de redución do consumo 
enerxético 
dunha vivenda.

 CSC
 CAA
 CSIEE

Unidade 4. Electrónica Analóxica
 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.

 CCL
 CMCCT

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

 CCL
 CMCCT

 e
 f

B3.3. Simboloxía e 
análise de circuítos 
elementais. 

B3.4. Uso de 
simuladores para 
analizar o 

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

TEB3.2.1. Emprega 
simuladores para o deseño e
a análise de circuítos 
analóxicos básicos, 
utilizando simboloxía 
axeitada.

 CD
 CMCCT
 CAA
 CSIEE
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comportamento dos 
circuítos electrónicos.

 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

Unidade 5. Electrónica Dixital
 f
 g

B3.6. Electrónica dixital.
B3.7. 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 lóxcas 
empregando a álxebra de 
Boole.

 CMCCT
 

TEB3.4.2. Relaciona 
formulacións lóxicas con 
procesos técnicos.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

f B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante 
portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos.

TEB3.5.1. Resolve 
mediante portas lóxicas 
problemas tecnolóxicos 
sinxelos.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

Unidade 6. 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.

 CMCCT
 CCL

TEB4.1.2. Analiza o 
funcionamento de 
automatismos en 
dispositivos técnicos 
habituais, diferenciando 
entre lazo aberto e pechado.

 CMCCT
 CAA

 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.

CMCCT
 CAA

 e
 g

B4.5. O computador 
como elemento de 
programación e control.

B4.6. Linguaxes básicas 
de programación.

B4.7. Aplicación de 
tarxetas controladoras na
experimentación con
prototipos deseñados.  
 

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

TEB4.3.1. Desenvolve un 
programa 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
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Unidade 7. Neumática e Hidráulica
 f
 h
 o

B5.1. Análise de 
sistemas hidráulicos e 
pneumáticos.

B5.2. Compoñentes.

B5.1. Coñecer as 
principais aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e 
pneumática.

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

 CMCCT
 CL
 

 f
 h
 o

B5.3. Principios físicos 
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.

 CMCCT
 CL

 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.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

 e
 g

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

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

TEB5.4.1. Realiza 
montaxes de circuítos 
sinxelos pneumáticos ou 
hidráulicos con 
compoñentes reais ou 
mediante simulación.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

Unidade 8. Tecnoloxía e sociedade
 g
 m

B6.1. O 
desenvolvemento 
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.

 CMCCT
 CAA
 CCEC
 CSC

 l
 n

B6.2. Análise da 
evolución de obxectos 
técnicos e tecnolóxicos. 
Importancia da 
normalización nos 
produtos industriais.

B6.2. Analizar obxectos 
técnicos e tecnolóxicos 
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
 CCEC
 CSC

 a
 f
 l
 n

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

B6.4. Adquisición de 
hábitos que potencien o 
desenvolvemento sus 
tentable.

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 obxetos, 
relacionado inventos e 
descubertas co contexto en 
que se desenvolven. 

 CMCCT
 CCL
 CCEC
 CSC

TEB6.3.2. Interpreta as 
modifica cións 
tecnolóxicas, económicas e 
sociais en cada período 
histórico, axudándose de 
documentación escrita e 
dixital.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CCEC
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 4.4.Tecnoloxías da Información e da Comunicación, 1º de Bacharelato

Obxecti
-vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Comp.
clave

Unidade 1. A sociedade da información e o computador
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

Unidade 2. Hardware
a
d
g
i
l

B2.1. Bloques funcionais
dun sistema 
microinformático 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 

CD

19



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

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

Unidade 3 . Sistemas opertativos
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

Unidade 4 . Edición y presentacion de documentos

a

b

d

e

f

g

h

i

l

m

n

B3.2. Elaboración de 
documentos mediante 
procesadores de texto.

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

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

Unidade 5. Follas de cálculo e aplicacións

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.

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

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

CCEC
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Unidade 6. Base de datos

B3.1. Deseño e 
utilización de bases de 
datos sinxelas.

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

Unidade 7. Tratamento dixital de imaxes

B3.6. Deseño e edición 
de Imaxes en 2D e 3D.

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

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

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

Unidade 8. Presentacións multimedia

B3.3. Elaboración de 
presentacións.

B3.4. Presentación ao 
público: conexión a un 
proxector e 
configuración. 

B3.8. As redes de 
intercambio como fonte 
de recursos multimedia. 
Dereitos que amparan as 
producións alleas.

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

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

CD

CMCCT.

CCL

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

Unidade 9. Edición dixital e sonido

B3.7. Creación de 
contidos audiovisuais. 
Elaboración de guións, 
captura de son e de 
imaxes, edición e 
montaxe. 

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

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

Unidade 10. Redes de computadores

b

d

g

i

l

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, 
relacionándoas 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
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d

g

i

l

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.

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

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 e os seus 
inconvenientes principais.

CD

CMCCT.

CCL

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, 
relacionándoos 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

Unidade 11. 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.

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

CD

CMCCT.

CAA

CSIEE

CSC

CCEC

b

d

g

i

l

B5.4. Uso de estruturas 
de control: operadores, 
condicións, bloques e 
estruturas de repetición.

B5.2. Analizar e resolver 
problemas de tratamento de 
información, dividíndoos en
subproblemas e definindo 
algoritmos que os resolven.

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

b B5.5. Execución, proba, B5.3. Analizar a estrutura TIC1B5.3.1. Obtén o CD
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d

g

i

l

depuración e 
documentación de 
programas.

de programas informáticos, 
identificando e 
relacionando os elementos 
propios da linguaxe de 
programación utilizada.

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

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
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 5. TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS

PARA 2º ESO
Durante o primeiro trimestre se traballarán as unidades 1 y 2
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 5, 3 e 6 
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 6, 7, 8 y 4

PARA 3º ESO:

Durante o primeiro trimestre se traballarán as unidades 1 ,4 e  2
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades  3, 6 e 5
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades  7 e 8

PARA 4º ESO
Durante o primeiro trimestre se traballarán as unidades 4 e 3 
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 2, 5 e 6 
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 1, 7 y 8

PARA TIC, 1º DE BACHARELATO:
Durante o primeiro trimestre se traballarán as unidades 1, 4, 6 e 8
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 2, 9 e 5
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 3, 7, 10, e 11

PARA TECNOLOXÍA INDUSTRIAL, 1º DE BACHARELATO:
Durante o primeiro trimestre se traballarán as unidades 1, 2 , 3 e 4
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 5,6, 7 e 8
Durante o segundo trimestre se traballarán as unidades 9,10,11 e 12

 6. METODOLOXÍA
A metodoloxía basase en unidades didácticas, con numerosas actividades moitas delas de

carácter  aberto  e  realizadas  de  maniera  individual,  presentando  auténticas  situacións  de
investigación, permiten ser tratados con distintos niveis de  profundidade,  segundo  as capacidades
de  maduración  de  cada  alumno/a. É  neste  contexto,  onde  cobra  senso o  método  de proxectos
que se vai desenvolver  durante todo o curso; analízase un problema, (sexa real ou  ficticio)  e
téntase  resolvelo  mesmo  partindo  dos conceptos previos  que  teñen  os diferentes alumnos/as,
para  ir  progresivamente  introducindo  contidos que  permitan  acadalos obxectivos propostos. 

No caso de que se produzan confinamentos parciáis o totáis coma o ano pasado, terán todo o
curso colgado na aula virtual do centro, ademáís tamén temos creado un grupo de Telegram en cada
nivel no que se colgarán os mesmos documentos en formato PDF. E para aqueles que non dispoñan
destes medios se lles enviará a través do correo electrónico. O traballo organizarase por semanas. 
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 7. MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS
Para impartir a materia deberemos ter en conta os diferentes recursos aó noso alcance: 
Aula:  O  espazo  físico  debe  permitir  a  organización  o  máis cómoda  posible,  que

favoreza por unha parte o seguimento das explicacións no encerado, proxeccións de vídeo e,  por
outra  parte,  o  traballo  individual.  A  aula  divídese  en  dous partes funcionais,  o  taller  co
instrumental,  ferramentas e  bancos de  traballo  e  a  aula  de docencia teórica co equipamento
multimedia e informático. A aula de tecnoloxía consta dun proxector conectado a un ordenador,
Libros de consulta, paneis e postes temáticos, operadores eléctricos, etc. 

Infraestruturas:  Inclúe   todas  as   instalacións  do  centro  educativo   (Salón  de  actos,
Biblioteca, Aula de Informática). 

Os espazos comúns están sometidos a horarios específicos, que nos obrigarán a programar
con antelación as sesións nas que sexa necesario o seu uso. 

Materiais  curriculares  e  libros  de  texto:  Libro  de  texto,  considerase  un  material
esencial,  como  guía  e  elemento  de  consulta  básico.  

As novas tecnoloxías facilitan enormemente a elaboración de materiais propios, adaptados á
realidade  inmediata  do  grupo, base importante atópase na aula virtual organizada por cursos . O
espírito e a esencia da propia Tecnoloxía vai intimamente unida ás Tecnoloxías da Información e da
Comunicación. 

En todas as unidades se recorre constantemente ao apoio de material que podemos encontrar
na rede, como son os documentais e software libre que nos permite traballar nos distintos temas. Por
suposto, os contidos de carácter máis procedimental, serán desenvolvidos mediante os pequenos
proxectos ou traballos utilizando as TICs con programas de simulación específicos a materia como
son simuladores eléctricos....

 8. ELEMENTOS TRANSVERSÁIS:

 8.1.A comprensión lectora, a expresión oral e escrita,  a comunicación 
audiovisual. As tecnoloxías da información e da comunicación. A 
educación cívica constitucional

No  desenvolvemento  das sesións  incentivase  a  lectura  durante  as fases de seguimento
do  libro  de  texto,  material  de  apoio  proporcionado  ao  alumnado  ben  en  formato  papel  ou  de
arquivos que deben consultar na web. Tamén se recomendan diferentes textos ou enciclopedias
científicas de consulta na biblioteca do centro. 

Por  outra  banda  a  expresión  escrita,  incentivase  dende  a  realización  de  exercinos
prácticos,  do  libro  ou  propostos polo  propio  profesor.  Toda  a  visualización  de  vídeos
documentais  de apoio  a  unidade,  levarán  consigo a  contestación  de  cuestión  e  comentarios  do
material visualizado e relacionado co tema tratado. 

Polo que se refire á utilización das TIC, aparte dos contidos xa propios da materia relativos a
este eido, como xa se especificou, a utilización da plataforma Moodle permitirá o uso de chats,
mensaxaría, foros, actividades Lim,  wikis, e outro tipo de actividades que permitirán ós alumnos
traballar a competencia dixital.

A educación cívica e constitucional trataráse a través da de reflexións  e  consideracións
diversas en  función  da situación presentada no grupo, servindo a todo o grupo como modelo de
análise para deste xeito traballalos contidos preferentemente actitudinais deste tema.

25



 8.2.Educación para a igualdade, non descriminación, non violencia e 
para a convivencia.

O  tratamento  deste  tema  realízase  directamente  cos alumnos/as mediante  os contidos
actitudinais. Temos que  aproveitar  as numerosas ocasións que  se  presentan  na aula para poñer de
manifesto  a  necesidade  dunha  educación  non  sexista,  xa  que  en  moitas  ocasións  de   forma
inconsciente   a   sociedade,   e   como   non,   os  alumnos/as   encaixan   estas  actitudes  como
"normais". (Así  por  exemplo, os alumnos na  aula  de  tecnoloxía  teñen tendencia  a  se-los
protagonistas  na  elaboración  e  manipulación  dos materiais do  proxecto, mentres que as alumnas
soen encargarse de tarefas de orde administrativa, etc,...). Outras veces,  ó  analiza-los  obxectos
técnicos,  a  manipulación  e  elaboración  dos mesmos,  os postos de  traballo  que  xeran,  o
influxo dos mesmos en  distintos tipos de  sociedades e momentos históricos,... poñen de relevo en
moitas  ocasións  a  discriminación sexista.  Todas  estas  situacións  e   outras  que   adoitan   a   se
producir   na  aula,   serven  para presenta-las diferentes actividades e  reflexións no  grupo  e
introducilos diferentes contidos sobre este tema transversal. 

O ensino e a aprendizaxe da tecnoloxía en secundaria permite plantexar un elevado número
de contidos actitudinais baseados no respecto ós gustos, opinión, ideas e iniciativas dos demais, e
permite exercitar as normas de convivencia e respecto cos compañeiros, co material  da  aula  e  nas
distintas actividades;  así  como  a  valoración,  tolerancia,  valoración crítica construtiva e respecto
da opinión de todo tipo de debates que poidan xurdir. 

O método de proxectos axuda a  resolvelos "conflitos" que  soen  aparecer  nos grupos
durante  a  fase  de  traballo  en  grupo,  dunha  forma  pacífica,  especialmente  a  través do diálogo.
Neste senso as diferentes actividades que se desenvolven arredor da execución do proxecto,   e
especialmente  na  toma  de  acordos,  elaboración  de  memorias,  exposición  dos proxectos,... soen
ser momentos oportunos para retomar e abordar estes temas. 

 8.3.O Espíritu emprendedor:

O método  de  proxecto  formenta  o  espíritu  emprendedor  xa  que  obliga  a  creación  dun
proxecto propio, partindo de certas directrices, os alumnos construirán os seus propios proxectos,
coas súas ideas e deseños a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa,o
traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

 8.4.Educación e seguridade viaria

Dependo  das  unidades  didácticas  promoveranse  accións  para  a  mellora  da  convivencia  e  a
prevención  dos  accidentes  de  tráfico,  coa  finalidade  de  que  os/as  alumnos/as  coñezan  os  seus
dereitos e deberes como usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de
bicicletas ou vehículos a motor, respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a
tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a
evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

Por exemplo na unidade do “Proceso Tecnolóxico”, cando se aborda a Ley de Presvención
de Riscos Laboráis e o uso da señalización,  cando se fala dos distintos inventos e innovacións
tecnlóxicos, na unidade de Estructuras, etc...
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 9. AVALIACIÓN

 9.1.Avaliación inicial

A avaliación inicial proporciona información acerca do punto de partida de cada alumno,
deste  xeito  constitúe  unha  primeira  fonte  de  información  sobre  os  coñecementos  previos  e  as
características persoais que permitan unha atención as diferenzas e unha metodoloxía adecuada.

No comezo do curso, farase unha proba escrita en cada nivel e curso da ESO co fin de
recadar información acerca dos coñecementos previos. Dita proba non se terá en conta para a nota
de avaliación.

A principios de octubre realizase unha primeira xuntanza do profesorado por cursos, forman
parte  desta  reunións  cada  profesor  que  imparte  clase  en  dito  grupo,a  persoa  engargada  do
departamento de orientación e un membro do equipo directivo. Cada quen aporta a súa información
relativa a todo aquilo que poda ser relevante para o proceso de aprendizaxe,  tanto sexa para o curso
en xeral ou para cada alumno en particular, coa finalidade de adoptar as medidas que se consideren
opoturnas, tanto de forma individual como colectivas. 

A partires dos datos recabados nestas avaliacións inciciáis e xunto coa información contida
nos informes individualizados do curso2019/2020, comenzaráse repasando e reforzando aqueles
contidos no que o alumnado presente maiores dificualtades e sexan necesarios para garantir   a
continuidade do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

 9.2. Instrumentos de avaliación

Entenderase por instrumentos de avaliación todas aquelas probas escritas, test, cuestionarios,
traballos,  proxectos,  exercicios  para  a  casa,  etc  que  se  irán  facendo  ao  largo  de  curso  para  a
avaliación do alumnado.

 9.3.Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Son os que aparecen recollidos en cada unidade didáctica.

 9.4.Criterios de cualificación

Os criterios de cualificación, coñecidos polo alumnado serán os seguintes:

Na Eso

 De tódalas as unidades faránse unha ou varias probas escritas ou exames, ben escritos ou
ben sobre o ordenador, onde os alumnos amosen a adquisición de competencias básicas 
que se perseguen con cada unidade. A media aritmética de tódalas probas terá un peso, 
sobre a nota total do trimestre, dun 40%. 

 Cada trimestre realizaranse un o varios traballos e/ou proxectos cun peso dun 30% sobre 
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a nota do trimestre. Este ano por mor do Covid, serán traballos individuáis.
 A valoración media da actitude do alumno fronte a materia, o seu comportamento na 

aula, as distintas actividades puntuables traballadas nela, tanto no papel coma nos 
ordenadores, o seu caderno e o seu traballo persoal ao longo do trimestre otorgaráselle 
un 30% da nota.

 No caso de que por cuestións de falta de tempo non sexa posible a realización de 
proxectos constructivos nun trimestre, o criterio a seguir será o máis favorable para o 
alumno dos dous seguintes: 

. Ponderación 60% para a media das probas escritas ou exames e 40% para a valoración de aula e 
traballo persoal.
. Ponderación 40-30% dacordo cos parágrafos anteriores valorando sobre 7 puntos e extrapolando a 
10.

No Bacharelato 

 De tódalas as unidades faránse unha ou varias probas escritas ou exames, ben escritos ou
ben sobre o ordenador, onde os alumnos amosen a adquisición de competencias básicas 
que se perseguen con cada unidade. A media aritmética de tódalas probas terá un peso, 
sobre a nota total do trimestre, dun 60%. 

 Para o 40% restante terase en conta: as distintas actividades puntuables, as intervencións 
no encerado, o seu caderno e o seu traballo persoal.

No Bacharelato nas TICs

 Naquelas unidades máis teóricas faránse probas escritas o exames, ben en papel ou no 
ordenador. A media aritmética de tódas elas terán un peso do 40% sobre a nota do 
trimestre.

 Naquelas unidades máis prácticas, no se fará exámen, puntuaráse os traballos 
entregados, cun peso sobre a nota do trimestre do 60%.

En caso se confinamento total, pasarase a un horario espello on line, cunha redución do 40% da 
carga lectiva.
O criterios de avaliación  na ESO coma no Bacharelato serán o seguintes:

– a entrega de exercicios e activiades propostas, e posibles exámes terán un peso do 80%.
– para o 20% restante teráse en conta a participación nos distintos foros. 

No caso de confinamentos de alumnos en particular faráse un seguimento a través da aula virtual, 
tanto para as clases como para a distintas actividades.

A superación da materia  rexerase polo criterio  de avaliación continua,  valorándose a  evolución
positiva de calquer alumno ó longo do curso. Por iso, hanse de ter superados tódolos trimestres.
Para  que  isto  poida  ser  así  hanse  de  ter  entregado,  antes  de  xuño,  todos  aqueles  traballos  ou
proxectos que o profesor marcara como obrigatorios. Se os traballos no foran entregados a materia
non pode ser superada.
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 9.5.Procedementos de avaliación

Como xa se ten explicado no punto anterior, na avaliación dun alumnado non se ten en conta
só a nota obtida nos exames, senón que responde a un seguimento do traballo individual que este
realiza diariamente, tanto na clase como en casa.

Para o seu seguimento o profesor recollerá no seu caderno ou folla dixital toda esta 
información individualizada:

 Exames
 Traballos individuais
 Tarefas e actividades
 Actitude
 Taller
 Cuestionarios
 Proxectos...

Con toda esta información, e sempre tendo en conta o punto de partida de cada alumno farase a
avaliación de cada alumno.

 9.6.Recuperación do alumnado con avaliación negativa

Adoptaranse medidas de apoio educativo para aqueles alumnos que o precisen, e no caso de 
probas suspendidas realizaranse actividades ou probas de recuperación conducentes á superación 
tanto de contidos, como á adquisición axeitada das competencias básicas no punto en que afectan á 
materia de tecnoloxías

Proba  extraordinaria  de  setembro: O  alumnado  terá  unha  proba  escrita.  Así  mesmo 
terase moi en conta  tamén a traxectoria, comportamento e rendemento do alumno/a ó longo do 
curso á hora dunha cualificación final. 

 10. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA.

 10.1. Para 2º de ESO

• Saber analizar un obxecto tecnolóxico dende os seus diversos puntos de vista.
• Manexar o ordenador o nivel de saber abrir as diferentes aplicacións ofimáticas ou

de internet e poder comezar a traballar con elas aínda que non se saiban manexar tódalas 
posibilidades dos menús.
• Distinguir as propiedades tecnolóxicas dos diferentes materiais
• Distingui-las propiedades tecnolóxicas dos diferentes materiais.
• Distingui-los diversos tipos de mecanismos.
• Distingui-las vistas dos obxectos e coñecer qué significan aínda que non sexan 

perfectamente deducidas e debuxadas.
• Coñecer por qué funciona un circuíto eléctrico sinxelo.
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 10.2. Para 3º de ESO

• Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico dende o seu deseño ata a súa comercialización.
• Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos.
• Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
• Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos 

técnicos. 
• Interpretar e realizar esbozos e bosquexos como elementos de información de 

produtos tecnolóxicos.
• Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto.
• Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.
• Programar un sistema sinxelo de control.
• Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar.

circuítos con operadores elementais.
• Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 

recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo 
ambiente.      

 10.3. Para 4º de ESO

• Describir esquemáticamente os sistemas de telefonía alámbrica, radio e televisión,
explicando o seu funcionamento.
• Explicar cómo se transmite a información nos sistemas de comunicación 

inalámbricos, radio, televisión e teléfono.
• Definir variables e aplicar funcións e bucles nun programa.
• Dibuxar elementos, formas xeométricas e escribir en Processing, creando o 

completando algún programa.
• Enumerar os elementos das instalacións de auga, gas, electricidade, calefacción e 

comunicacións. e describir as súas funcións principáis.
• Valorar as condicións que contribúen ao aforro enerxético, e á habitabilidade 

nunha vivenda e cpñecer as principáis normas de seguridade.
• Analizar esquemas de circuítos electrónicos, neumáticos e hidráulicos para 

describir o seu funcionamento, os seus compoñentes elementais e os principios físicos nos que 
se basean.
• Realizar cálculos sencillos con magnitudes eléctricas y electrónicas.
• Realizar cálculos sencillos con magnitudes físicas aplicadas a circuitos 

neumáticos e hidráulicos.
• Montar circuitos electrónicos dixitáis e analóxicos a partir dun esquema dado.
• Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.
• 5. Elaborar táboas da verdade identificando sensores con variables booleanas e 

actuadores con funcións, obter a función lóxica a partires dunha taboa da verdade.
• Explicar o funcionamiento dun sistema de control de lazo cerrado e elaborar 

esquemas que mostren o seu funcionamento.
• Montar diferentes circuitos a partir da placa Arduino e outros componentes, como 

sensores de luz, temperatura, servomotores o potenciómetros.
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• Explicar a evolución tecnolóxica ao longo da historia analizando obxectos 
técnicos e a súa relación co contorno, e valorando a súa repercusión na calidade de vida e no 
medioambiente.

 10.4. Para TIC de 1º de bacharelato

 Adquirir  unha  visión  xeral  da  evolución  histórica  das  tecnoloxías  da
informaciones.

 Valorar as posibilidades, achegas e riscos da sociedade do coñecemento.
 Identificar os principais compoñentes do ordenador e as súas funcións.
 Explicar o que é un sistema operativo e as principáis tarefas e función que leva a

cabo.
 Aprender  o  manexo  básico  do  sistema  operativo  y  utilizar  algúns  dos  seus

accesorios.
 Afondar na aprendizaxe do manexo dun o varios navegadores web, capacidade de

busca, interpretación e discriminación de información.
 Facer uso dalgúns dos servizos máis habituais da web 2.0.
 Afondar  na  aprendizaxe  dun  procesador  de  texto  como  ferramenta  para  a

creación, modificación e reproducción de documentos que conteñan imaxes,  taboas,  índices,
gráficos, expresións científicas...

 Afondar na aprendizaxe dunha folla de cálculo para resolver problemas sinxelos:
simulacións, tratamento estadístico, representación gráficas, contabilidade, etc...

 Definir os principais conceptos relacionados coas imaxes dixitais.
 Aprender a manexar un programa de deseño de elementos gráficos.
 Deseñar, crear e modificar diapositivas que conteñen distintos elementos: textos,

imaxes, sons, vídeos, táboas, etc...
 Consultar  bases  de  datos  xa  creadas  e  deseñar  bases  de  datos  para

almacenamiento de información de distinta natureza.
 Coñecer as distintas linguaxes de programación e coñecer as fases a seguir para

elaborar un programa.
 Coñecer as estruturas básicas de control, e as distintas instrucións co fin de seres

capaz de escribir programas sinxelos.

 10.5. Para Tecnoloxía Industrial de 1º de bacharelato

 Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o
seu deseño ata a súa comercialización.

 Explicar  as  diferenzas  e  as  similitudes  entre  un  modelo  de  excelencia  e  un  sistema de
xestión da calidade.

 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.

 Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos
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ou hidráulicos que dan solución a problemas técnicos.
 Verificar  o  funcionamento  de  circuítos  eléctrico-electrónicos,  pneumáticos  e  hidráulicos

característicos, interpretando os seus esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de
medida adecuados.

 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.

 Describir  as  técnicas  utilizadas  nos  procesos  de  fabricación  apoiándose  na  información
proporcionada na web dos fabricantes.

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

 Analizar a importancia que os recursos enerxéticos teñen na sociedade actual, e describir as
formas de produción de cada unha.

 11. MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

Non hai alumnos coa materia pendente de outros cursos.

 12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE

A tecnoloxía  pode  axudar  no  desenvolvemento  persoal  do  alumnado  discapacitado  no
aspecto  integrador,  de  comunicación,  de  colaboración,  de  estimulación  e  de autoconcepto. 
Segundo o tipo de discapacidade que presentan, poden precisar a necesidade de: 

- Recursos materiais adaptados ás mesmas: asentos, posición específica na aula. 
- unha  programación  adecuada  ás posibilidades do  alumnado  con  discapacidade,  a partir dunha
avaliación inicial completa contando co departamento de orientación, co informe médico e co resto
dos profesores.

ATENCIÓN A DIVESIDADE EN 2ºESO

Este nivel académico e habitual atopar alumnos que presentan unha conduta inestable e 
disruptiva.

Básicamento por dúas causas:
 Desmotivación polas carencias que arrastran ao longo da súa vida escolar, que

vai chegando ao seu fin.
 Normalmente teñen máis anos que a media por ter repetido cursos pero aínda

teñen algunhas actitudes infantís.
A tal fin, establécense proxecto de colaboración con outros departamentos para que este

rapaces poidan levar a cabo algún traballo especial no taller. Como exemplo tense feito:
 Soportes para os xilófonos en colaboración có Departamento de Música.
 Caixas  niño  para  os  paxaros  en  colaboración  có  Departamento  de  Ciencias

Naturais.

32



As finalidades desta dúas actividades son:
 Que vaian  percibindo  a  unha  posible  vocación  futura  na  FP Básica  ou  ciclo

formativo.
 Que profundicen na xestión do taller,  organización do traballo,  protocolos  de

utilización e organización de ferramentas, forcenemento de materias, etc.
 Que  desenvolvan  as  súas  capacidades  de  liderazgo  e  profesionalidade,

especialmente  para  os  repetidores,  que  son  os  que  levan  a  voz  cantante  dos
proxectos.  Así,  eles  son o responsables  de encargar  ó  profesor  a  compra  dos
materias,  coller  a  ferramenta  e  controlala  a  diario  e  organizar  as  operacións
contrurctivas.

A experiencia resulta positiva pois estes rapaces que xa saben algo por rexencias do curso
anterior, veñen con expectativas ao respecto e normalmente mostran unha elevada motivación pola
materia.  Tendo  un  comportamento  bastante  distinto  ó  das  outras  clases.  ademais,  o  grao  de
implicación ten unha repercusión emocional importante xa que auméntalles a motivación porque
lles gusta ó que fan,  e a autoestima porque senten que o que fan e importante o esta fora das
actividades do resto de grupo.

Tamén  son  tidos  en  conta  estes  rapaces  a  hora  de  ter  que  facer  algunha  reparación  de
pequena  entidade  dentro  do  instituto,  como  pegar  mesas  ou  cadeiras,  colgar  cadros,  montar
exposicións, construír o meco para o Antroido, denseganchar algunha persiana, etc.

 13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR

Polo que se refire ó plan lector,  a  estratexia  a  seguir,  ven  dada  pola  metodoloxía
establecida  para  o  desenvolvemento  das sesións  Onde  se  incentiva  a  lectura  durante  as fases
de seguimento do libro de texto, material de apoio proporcionado ao alumnado ben en formato
papel  ou de  arquivos  que deben consultar  na web.  Tamén se recomendan diferentes  textos  ou
enciclopedias científicas de consulta na biblioteca do centro. 

Por  outra  banda  a  expresión  escrita,  incentivase  dende  a  realización  de  exercinos
prácticos,  do  libro  ou  propostos polo  propio  profesor.  Toda  a  visualización  de  vídeos
documentais  de apoio  a  unidade,  levarán  consigo a  contestación  de  cuestión  e  comentarios  do
material visualizado e relacionado co tema tratado. 

 14. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC
Polo que se refire á utilización das TIC, aparte dos contidos xa propios da materia relativos a

este eido, como xa se especificou, a utilización da plataforma Moodel permitirá o uso de chats,
mensaxaría,  foros,  wikis,  e  outro  tipo  de  actividades  que  permitirán  ós  alumnos  traballar  a
competencia dixital.
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 15. ACCIONS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE 
CONVIVENCIA

As medidas de atención á diversidade polo que supoñen de traballo en equipo contribúen
directamente  ao  plan  de  convivencia  no  sentido  de  integración  de  alumnos  que  teñen  certos
problemas de adaptación social, adquirindo directrices de cooperación entre eles grazas ao reparto
de tarefas e a asunción de responsabilidades.

 16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AS ESCOLAS UNESCO

A contribución do departamento de tecnoloxía no proyecto de “Escolas Unesco” consiste na 
construcción do proxexto material por parte dos alumnos de 2ºESO e ou dun traballo polos alumnos
de 1º de bacharelato TIC, coa temática que corresponde en cada caso; en cursos anteriores 
construíronse unas maquetas de lavadoiros y cruceiros en 2º ESO e fichéronse presentacións en 
Impress, Powtoon e Presi en 1ºBach TIC.

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

Entendemos como indicadores de logro toda unha serie de preguntan que nos servirán para
reflexionar sobre o proceso de ensino e a práctica docente.  Con tal fin temos recollido na aula
virtual unha enquisa que todolos alumnos e de forma anónima contestarán o finalizar o curso.

Esta enquisa queda organizada en 5 grupos de preguntas:
• nivel acadado na materia 
• avaliación da materia 
• avaliación dos recursos e da metodoloxía 
• avaliación do clima da clase 
• avaliación do profesor

Cos datos recollidos faráse un análisis reflexivo e autocrítico dende o departamento co fin de
poder modificar ou mellorar aqueles aspectos que foron evaluados coma insuficientes ou negativos. 

 18. MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E
MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A avaliación  da programación ten  como  finalidade valorar  se  a  súa  posta  en  práctica
cumpriu  todos os obxectivos  e  expectativas previas.  O profesor/a realizará unha análise crítica de
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todos os aspectos que a compoñen: 
- Se os obxectivos foron cumpridos. 
- Se foi posible desenrolar os contidos. 
- Se a temporalización se levou a cabo e foi a adecuada. 
- Se as actividades se desenrolaron correctamente. 
- Se os criterios de avaliación e cualificación foron xustos e correctos. 
- Se a metodoloxía  aplicada  polo  profesor/a  foi  a  adecuada  e  logrou  transmitir    os contidos a
todo o alumnado. 

As diversas canles  que  permitirán  realizar  unha avaliación  da programación son: 
-  Analizar os resultados dos cuestionarios teóricos. 
-  Contrastar co alumnado os resultados do desenrolo da unidade didáctica. 
-  Analizar  se  os coñecementos prácticos foron  asimilados e entendidos correctamente.
- Analizar os resultados recollidos na enquisa dos indicadores de logro.

Todo isto  debe estar sempre presente no  desenrolo  de toda a  programación dada  a
natureza  ABERTA  da  mesma,  adaptándoa  e  modificándoa  se  fora  preciso  en  función  das
necesidades do alumnado.  
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