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 1. OBXETIVOS

 1.1.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
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. 
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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. 

 1.2.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 
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. 
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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. 

 2. AVALIACIÓN

 2.1.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. 

 2.2. 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.

 2.3.Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe

Son os que aparecen recollidos en cada unidade didáctica.

 2.4.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, 
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sobre a nota total do trimestre, dun 40%. 
 Cada trimestre realizaranse un o varios traballos e/ou proxectos cun peso dun 30% sobre 

a nota do trimestre.
 A valoración media da actitude do alumno fronte a materia, o seu comportamento na 

aula, as distintas actividades puntuables traballadas nela, as intervencións no encerado, 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.

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.

 2.5.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.
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 2.6.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. 

 3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA.

 3.1.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.

 3.2.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.
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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.      

 3.3.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.

• 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.

• 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.

 3.4.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.
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• 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 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.

 3.5.Para Tecnoloxía Industrial de 2º de bacharelato

• 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 desen-
volvemento,  obtendo  información  por  medio  das  tecnoloxías  da  in-  formación  e  da
comunicación.

• Describir as partes de motores térmicos e eléctricos, e analizar os seus principios
de funcionamento.

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

• Verificar o funcionamento de sistemas automáticos mediante simuladores reais ou
virtuais, interpretando esquemas e identificando os sinais de entrada e saída en ca- da bloque.

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

• Deseñar circuítos secuenciais sinxelos analizando as características dos elementos
que os confor-man e a súa resposta no tempo.

 3.6.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 conocemento.
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• 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 servicios máis habituais da web 2.0.

• Afondar na aprendzaxe 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 dixitáis.

• 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 programción e coñecer as fases a seguir para
elaborar un programa.

• Coñecer as estructuras básicas de control, e as distintas instruccións co fin de
seres capaz de escribir programas sinxelos.

 3.7.Para TIC de 2º de bacharelato

• Elaborar  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o  fluxograma
correspondente e escribindo o código correspondente. 

• Explicar as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións tendo en
conta as súas características. 

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

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

• Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas. 

• Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que permiten as
tecnoloxías baseadas na web 2.0.
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 4. MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

O  comenzo  de  cada  trimestre  farase  a  entrega  de  material  (exercicios,  cuestionarios,
proxectos…) a cada alumno coa finalidade de facilitarlle  o estudio das materias pendentes.

Ademais  terán  que  realizar  un  proxeto  físico  que  entregará  xunto  co  material  da  3ª
avaliación.

A  entrega  dese  material  en  prazo  e  completado  e  do  proxecto  será  suficiente  para  a
avaliación positiva da materia pendente.

O alumno terá a posibilidade de preguntar as dudas ao profesor que imparte a docencia nese
curso o ao xefe de departamento no caso de que xa non reciba clase de tecnoloxía (por exemplo,
alumnos de 4º da ESO que no teñan elixido a asignatura).

No comezo de cada  curso  se  lles  informará  ao  alumnado o horario  no  cal  poden vir  a
plantexar a súas dudas.

No caso de que o alumnado non supere a asignatura terá a oportunidade de presentarse en
setembro a unha proba escrita.
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