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1. PROGRAMACIÓNS DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

1.1.  INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

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 re deseñar a relación entre os dispositivos 

tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia 

educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, 

que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible 

perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que 

acontece arredor dela.  

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de temas ao longo do primeiro ciclo de educación secundaria obrigatoria. O 

bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular 

solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal con respecto á materia e constitúe o eixe 

principal do seu desenvolvemento. No bloque de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se 

deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a 

complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso 

técnico" trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os 

comportamentos relacionados co traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que 

soporta unha estrutura, os esforzos aos que están sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos para a transmisión e a 

transformación do movemento, aspectos fundamentais das máquinas. Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a 

forma de enerxía máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario 

para aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa 

trátase de usar os equipamentos informáticos de xeito seguro para deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual 

é necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e publicación de información.  

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque interdisciplinar 

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

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen proxectos nos que se traballe en equipo para resolver problemas 

tecnolóxicos que permitan explorar e formalizar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e 

social. Trátase de aprender a identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións, e a planificar a realización de 

actividades de deseño, de montaxe e de verificación das características dos prototipos, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciativa, a 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 2019_20 

IES PINO MANSO (O Porriño) 

Páxina 2 de 19 
 

colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a 

busca de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a 

presentación ou a publicación de resultados.  

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan aplicar os coñecementos 

adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.  

En canto á contextualización do centro, este está situado na Vila do Porriño, tendo alumnado da contorna, urbano e rural. O nivel socio -económico é medio-

baixo. Algúns dos nosos alumnos/as non teñen aceso a unha computadora e conexión a internet nas súas casas, polo que trataremos de que todas as 

actividades de formato dixital se realicen na aula.  

Este ano temos tres cursos de terceiro ESO e tres de segundo ESO. Os grupos de segundo son bastante numerosos polo que hai desdobre, non así en terceiro. A 

aula taller non dispón de ordenadores, polo que agás en 2º que teñen programa ABALAR, no resto das materias so poderemos acceder a ordenadores e aceso a 

internet para os alumnos a hora semanal na que temos asignado o uso da aula de informática.  

 

1.2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades seleccionado; é 

dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice adecuadamente 

vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía, principais competencias que se desenvolven nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando 

técnicas de medición e de análise gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo obxectos e verificando o seu 

funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a análise 

e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. A competencia dixital desenvolverase co emprego constante das tecnoloxías da 

información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e para simular circuítos, sistemas e procesos 

tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automáticos.  

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da 

propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas 

alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática e respecte a diversidade e as 

normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais que produce. 
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1.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

En definitiva, a materia de Tecnoloxía na Educación Secundaria Obrigatoria trata de fomentar a aprendizaxe de coñecementos e o desenvolvemento de 

destrezas que permiten tanto a comprensión dos obxectos técnicos como a intervención sobre eles. Pretende tamén que os alumnos e as alumnas utilicen as 

novas tecnoloxías da información como ferramentas para explorar, analizar, intercambiar e presentar a información. Polo tanto, podemos entender que a 

materia de Tecnoloxía se articula en torno a un binomio coñecemento-acción onde ambos os dous deben ter un peso específico equivalente. Dende estes 

postulados, a metodoloxía propia da materia debe apoiarse en tres principios básicos:  

 A adquisición dos coñecementos técnicos e científicos necesarios para a comprensión e o desenvolvemento da actividade tecnolóxica.  

 A análise e manipulación dos obxectos tecnolóxicos.  

 A emulación de procesos de resolución de problemas existentes.  

En base a estes principios, a metodoloxía que imos empregar é fundamentalmente práctica , unha parte das sesións vanse impartir na aula taller, onde o 

alumnado realizará proxectos nos que traballarán con fabricación de obxectos, usando distintos materiais e  ferramentas, así como tamén utilizará material 

eléctrico, electrónico e hidráulico para a realización de circuítos. A elaboración de proxectos realizarase en grupos, de non mais de catro alumnos/as, para 

favorecer a colaboración entre eles, e evitar, así mesmo, que algún dos alumnos ou alumnas non participen activamente, que se da ás veces cando o grupo é 

moi numeroso.  

En 3º de ESO non hai desdobres e os grupos son menos numerosos, polo que poderán usar a aula taller máis a miúdo, a criterio do profesor.  

Para as exposicións da parte mais teórica dos temas e actividades escritas utilizamos a aula normal dos grupos, non só por necesidades do centro, senón 

porque a aula-taller é demasiado grande e mais propicia a un ambiente ruidoso, polo que é mais complicado facer exposicións orais ou manter a atención do 

alumnado nos traballos de cálculo ou na realización de actividades escritas.  

 En canto á parte dos contidos esencialmente dixital, en 2º de ESO usaremos libro dixital en todo o centro, co que o alumnado teñen ordenadores individuais. 

En algúns grupos traballarán as actividades de aula a través da aula virtual.  

En 3º de ESO os contidos dixitais impartiranse na aula de informática que temos dispoñible unha das sesións semanais. Igualmente algúns grupos traballarán 

coa aula virtual, a criterio do profesor.  

Esta metodoloxía con actividades de tipo manual na aula-taller, actividades escritas e actividades dixitais resulta bastante práctica para a disciplina de 

tecnoloxía e favorece que o alumnado non só acade os obxectivos previstos, nunha grande maioría, En 1º de Bacharelato as sesións impartiranse basicamente 

na aula (dúas sesión semanais) e outra sesión impartirémola nunha aula específica de informática, utilizando simuladores e realizando actividades en formato 

dixital. Os grupos de traballo poderán ser de dous, tres ou catro alumnos/as, segundo sexa máis adecuado dependendo de que a actividade sexa de tipo 

informático, traballo na aula ou prácticas de taller.  
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Para as TICS utilizarase sempre a aula de informática e algún grupo realizará as actividades a través da aula virtual, a criterio do profesor. Tamén farán algúns 

traballos en grupo.  

 

NORMAS DE TRABALLO NA AULA TALLER 

A aula-taller de tecnoloxía é un espazo que ten unhas características especiais dentro do centro, e que require dunhas normas determinadas de traballo dentro 

da mesma, tanto de comportamento como de uso de ferramentas e materiais por parte do alumnado. A este respecto, o departamento  ten  elaboradas  unhas  

normas,  que  se  recollen nun documento no que tamén se inclúen medidas correctoras aos alumnos en caso  de  incumprimento  das  mesmas,  sempre  

dentro  do  ámbito  da disciplina de tecnoloxía.  

A principios de curso os profesores debemos informar ao alumnado destas normas e medidas correctoras.  

 

As materias de tecnoloxía/s, ten uns contidos esencialmente prácticos e impártense nunha aula especial, que é o taller de tecnoloxía. Os alumnos teñen á súa 

disposición diversas ferramentas e materiais para a realización de proxectos.  

Faise necesario, tanto para o coidado  deste material, que é de todos, como para a seguridade do alumnado e profesorado, o establecemento dunhas normas 

ríxidas e o compromiso de respectalas e cumprilas. Por suposto que estas normas contemplan o marco das Normas de Organización, Funcionamento e 

Convivencia do Centro. O documento é o seguinte: 

 Nas horas que corresponda a materia de tecnoloxía, o grupo esperará polo profesor fóra da aula-taller respectando o silencio nos corredores e as 

normas de convivencia do centro.  

 Dentro da aula-taller, o alumnado traballará xeralmente por grupos. Cada grupo ten unha mesa de traballo asignada e deben permanecer nela.  Só se 

desprazarán pola aula para coller ferramentas dos paneis ou material dos estantes, nunca para charlar e xogar con compañeiros/as doutros grupos.  

 Todos o alumnado do grupo son responsables do material e ferramentas que utilizan, así coma do mobiliario da aula. A este respecto, teñen a obriga 

de comunicar calquera deterioro que atopen nestes á entrada na aula e ó situarse na súa mesa de traballo ou ó dispoñer de ferramentas e material. Se 

non se comunicou ningún problema e aparecen danos na seguinte hora de traballo, entenderase que este foi responsable.  

 As ferramentas son fabricadas para un uso e función determinados. Queda prohibido o uso non apropiado destas.  

 As ferramentas eléctricas están baixo chave e subminístraas o profesorado. O alumnado ten que preparar o material a traballar e posteriormente pedir 

a ferramenta ao profesorado. Traballará sempre baixo supervisión deste, dado que as ferramentas poden implicar un especial perigo.  

 Cando se remata de usar as pistolas de silicona non se poden sacar as barras. Tampouco se poden puxar as barras para dentro con lapis nin outro tipo 

de elementos.  
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 As pinturas, barnices e materiais de acabado deben ser á auga. Materiais coma a “aguarras” e similares quedan prohibidas, pois resultan tóxicos e 

poden causar dano as persoas presentes na aula-taller, especialmente se hai compañeiros asmáticos ou especialmente sensibles. A este efecto e para 

evitar problemas, non se pode abrir e usar ningún produto traído da casa sen consultalo previamente co profesorado. 

MEDIDAS CORRECTORAS  

As medidas correctoras serán axeitadas ás NOF e Convivencia do centro. 

 

1.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En 2º de ESO utilizaremos como no resto das materias libro dixital, e dentro dos que temos dispoñibles usamos o texto de NETEX por atopalo máis práctico e 

axeitado para o curso. Ademais do libro dixital, usaremos fichas entregadas polo profesorado, diversas páxinas web de procura de información e actividades en 

formato dixital, incluídas as propostas na aula virtual polo respectivo profesorado.  

En 3º de ESO usan o libro INNOVA II de Anaya. Usarán tamén fichas entregadas polo profesorado e diversas páxinas web e actividades en formato dixital, 

incluídas por suposto as colgadas na aula virtual naqueles grupos que traballen con este sistema.  

 Na aula taller dispoñemos de moitos libros de Tecnoloxía que o alumnado pode consultar para desenvolver os seus proxectos. Igualmente temos conexión a 

Internet e poderán consultar diversas páxinas web.  

 Na aula de informática o alumnado traballarán ademais con programas específicos de realización de actividades e simulación coma o Qcad, Sketch, Crocodile, 

etc., segundo os contidos.  

 En 1º de Bacharelato utilizarán o texto de McGraw Hill, fotocopias dadas polo profesorado, simuladores e diversas páxinas web para actividades dixitais ou de 

investigación.  

 En TICS non se vai utilizar libro de texto. 

 

1.5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS TECNOLOXIAS DA ESO 

Para traducir nunha nota o resultado do proceso de avaliación en cada trimestre, obteranse catro cualificacións independentes: 
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1) Un 50 % obterase das as probas escritas. 

2) Un 15% obterase dos traballos no taller (prácticas ou proxectos). Dentro desta porcentaxe un 5% será a nota da memoria técnica dos proxectos. 

3) Un 20% obterase dos traballos na aula de informática. 

4) Un 15% obterase das actividades/exercicios de clase e casa. 

Cando os traballos dos apartados 2) e 3) sexan realizadas en grupo, a nota non terá por que ser igual para todos os membros, xa que dependerá do grado de 
participación no grupo. Polo tanto, no caso de desidia pode ocorrer que un compoñente do grupo suspenda cando os seus compañeiros/as obteñen boas notas 
no mesmo traballo. 

Precísase un mínimo de 3 puntos en cada unha das probas (escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o trimestre, para poder aprobar a avaliación e 
así aplicar as porcentaxes estipuladas. 

No caso de non realizar proxecto ou prácticas ou non traballar na aula de informática, as porcentaxes correspondentes, sumaranse a porcentaxe das probas 
escritas. 

Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as porcentaxes establecidas sexa, cando menos, de 5 puntos. 

No caso de coller a un alumno/a copiando nun exame, retiraráselle o exame e terá un cero no mesmo, co cal terá a avaliación suspensa; se fose un exame final 
ou de setembro quedaría suspensa dita convocatoria. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación, a repetirán no exame final de Xuño. O alumnado que teña que ir a proba final de Xuño coa materia de todo o 
curso deberá sacar un 5 como mínimo para aprobar a materia. 

A nota en Xuño será a media aritmética das tres avaliacións (se é o caso modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser como mínimo dun 5 
para ter o aprobado. Non se realizará a media se algún dos sumandos e inferior a 3,5. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DAS TECNOLOXIA DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN DE 4º ESO- 1º BACH-2º BACH 

O criterio a seguir e o seguinte:  

 60% Probas obxectivas (Mínimo 3 puntos). 

 40% Traballos prácticos: resolución de problemas, realización de cuestións e exercicios, traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de 
circuítos,… (Mínimo 3 puntos).  

Se nalgunha avaliación non houbesen probas obxectivas entón a porcentaxe correspondente, sumarase a porcentaxe dos traballos prácticos. 
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Os traballos prácticos fanse na clase, (non se leva traballo para casa), terán carácter obrigatorio e deberán ser entregados en prazo e forma, senón a avaliación 
non se considerará superada. As faltas de asistencia inxustificadas penalizan, e suporán un cero nas prácticas feitas ese día.  

Non se recolleran os traballos fora de prazo. Os traballos non entregados serán avaliados cun cero. 

As probas obxectivas poderán ser de carácter teórico (por escrito) e/ou de carácter práctico (no ordenador).  

Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos, e ademais é necesario ter una 
cualificación mínima de 3 puntos en cada un dos apartados anteriores. 

En canto a recuperación da avaliación suspensa, de forma xeral, poderase recuperar no seguinte trimestre mediante una proba obxectiva e/ou a realización das 
prácticas que estivesen suspensas ou sen realizar. A recuperación do último trimestre se realizará polo mesmo procedemento ó final do propio trimestre e 
antes da proba final ordinaria. 

Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames, prácticas ou traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios 
electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,...implicará a súa anulación, e por tanto, suporá o suspenso automático, con nota de cero, en dita proba, exame, práctica ou traballo. Como 
consecuencia cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación o alumnado que o 
facilitara. Só poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou se entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles segundo as 
pautas indicadas polo profesor/a. No caso de que este incidente sucedera durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o curso. 

A nota en xuño será a media aritmética das tres avaliacións (se é o caso modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser igual ou superior a 5 
para ter o aprobado. Non se realizará a media se algún dos sumandos e inferior a 3. 

O alumnado que suspenda algunha avaliación, a repetirán no exame final de xuño. O alumnado que teña que ir a proba final de xuño coa materia de todo o 
curso deberá sacar un 5 como mínimo para aprobar a materia. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE TECNOLOXIA INDUSTRIAL DE 1º BACH 

O criterio a seguir e o seguinte:  

 70% Probas obxectivas (Mínimo 3 puntos). 

 30% Traballos prácticos: resolución de problemas, realización de cuestións e exercicios, traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de 
circuítos,… (Mínimo 3 puntos).  

Para superar a avaliación precisarase que a media calculada segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos, e ademais é necesario ter unha 
cualificación mínima de 3 puntos en cada un dos apartados anteriores. 
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En canto a recuperación da avaliación suspensa, de forma xeral, poderase recuperar no seguinte trimestre mediante un exame global dos contidos 
correspondentes a avaliación suspensa. A recuperación do último trimestre se realizará polo mesmo procedemento ó final do propio trimestre e antes da 
proba final ordinaria. 

Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames, prácticas ou traballos que teñan que facer, ben a través de apuntes, de medios 
electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquera modificación ou intento de modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,...implicará a súa anulación, e por tanto, suporá o suspenso automático, con nota de cero, en dita proba, exame, práctica ou traballo. Como 
consecuencia cualificarase a avaliación como suspensa de maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación o alumnado que o 
facilitara. Só poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de xuño, ou se entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles segundo as 
pautas indicadas polo profesor/a. No caso de que este incidente sucedera durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o curso. 

A nota en xuño será a media aritmética das tres avaliacións (se é o caso modificadas pola existencia de probas de recuperación) e debe ser igual ou superior a 5 
para ter o aprobado. Non se realizará a media se algún dos sumandos e inferior a 3. 

O alumnado que suspendan algunha avaliación, a repetirán no exame final de xuño. O alumnado que teña que ir a proba final de xuño coa materia de todo o 
curso deberá sacar un 5 como mínimo para aprobar a materia. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

Para a actividade docente utilízase material curricular, apoios audiovisuais, bibliografía sobre  contidos da área e obxectos para a análise. 

Nas TICs, se dispón dos seguintes materiais e recursos didácticos: 

 Aula de informática: 

 De forma compartida coas outras materias dispoñemos dunha aula de informática. Esta aula conta con 19 ordenadores e os seus periféricos 

(impresora) e co software para utilizar nas materia: procesador de textos (Word e Writer), deseño gráfico (Draw e Gimp), folla de cálculo (Calc e Excel), 

presentacións dixitais (Impress e PowerPoint), programa de tratamento de son (Audacity), programas de simulación de mecanismos e electricidade 

(CocodrileClips),.... Todos os ordenadores da aula dispoñen de conexión a Internet e o do profesor está conectado a un proxector. Non obstante os 

equipos son do ano 2008, correndo Windows 8 © Microsoft, e o seu mantemento a nivel de hardware e software está externalizado. o que fai 

imposible na práctica a instalación de máquinas virtuais, e o uso de aplicacións que fagan un uso intensivo dos recursos como a renderización de 

modelos 3D (Blender), etc.  
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RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS  

Cando o alumnado non supere unha das avaliacións, exporáselle, no momento que cada profesor considere conveniente, unha actividade de recuperación que 

consistirá nunha proba  e/ou traballo que verse sobre os contidos mínimos da avaliación non superada. Nestas recuperacións tamén se avaliará o caderno ou 

cartafol.  

Só a superación das tres avaliacións durante o curso, tendo en conta as recuperacións, se fose o caso, suporá aprobar a materia na convocatoria ordinaria  

cunha nota media das obtidas en cada unha das avaliacións. O redondeo axustarase ao criterio seguido para as cualificacións das avaliacións. O alumnado que 

non aprobe en xuño axustaranse ao programado para a recuperación na convocatoria extraordinaria. Tanto as probas de avaliacións coma as de recuperación 

poderán ser realizadas a través da aula virtual se é o caso.  

 EXAMES EXTRAORDINARIOS  

O procedemento de avaliación será unha proba  (cualificarase de 0 a 10 puntos), sobre os contidos mínimos non superados no proceso ordinario e a mesma 

para todo o alumnado. Suspenderase se non se acada como mínimo un 5 no resultado desta proba. A proba poderá realizarse e avaliarse a través da aula 

virtual se é o caso.  

Redondearase segundo os criterios expostos anteriormente, e será a cualificación do curso. 

 

1.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E PRÁCTICA DOCENTE 

Avaliación da práctica docente: 

Actividade Indicadores de logro 

Planificación  Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de 
aprendizaxe.  

 Realiza a temporalización tendo en conta as horas asignadas á materia e 
a duración dunha sesión de traballo.  

 Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en 
conta os aspectos particulares de cada grupo.  

 Planifica as clases de maneira aberta e flexible.  

 Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver 
a práctica docente na aula taller.  
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 Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se 
desenvolverán na aula taller.  

 Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación co 
relacionados cos estándares de aprendizaxe  

 Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros 
departamentos. 

Motivación do 
alumnado 

 Dá a coñecer a planificación da práctica na aula taller proporcionando 
unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de 
cada sesión de traballo.  

 Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e 
fóra da aula taller.  

 Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino 
aprendizaxe.  

 Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo 
elementos novidosos.  

 Fomenta un bo ambiente na aula taller. 

 Promove a participación activa do alumnado.  

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e 
traballos.  

 Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do 
alumnado.  

 Organiza a aula taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos 
na realización de prácticas e proxectos.  

 Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novidosos 
que motiven ao alumnado. 

Traballo na aula-
taller 

 Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.  

 Resolve as dúbidas do alumnado .  

 Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.  

 Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan 
alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias 
clave. 

Avaliación do 
proceso de ensino-

 Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou 
colectivas necesarias.  
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aprendizaxe  Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios 
probas e actividades en xeral.  

 Establece medidas que permitan introducir melloras.  

 Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e 
traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe 
introducir melloras.  

 Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na 
aula-taller. 

 Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de 
tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.  

 Favorece os procesos de auto avaliación.  

 Propón actividades complementarias para resolver problemas que 
xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.  

 Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.  

 Informa ao alumnado dos resultados obtidos. 
 

 

1.7. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES 

Contidos exixibles  

O alumnado que non supere a materia o ano anterior terá que realizar actividades ao longo do curso, cos contidos axeitados ao programa da materia pendente 

que corresponda. Estas actividades serán facilitadas pola xefatura de departamento, e distribuídas en dous cuadrimestres, o primeiro ata xaneiro e o segundo 

ata finais de abril ou maio. No caso do alumnado con TIC pendente será o profesor que lle imparte a materia quen lle dará as actividades a realizar así coma o 

seguimento das mesmas.  

Estas actividades poderán ser realizadas a través da aula virtual, segundo o criterio do profesorado.  

Tamén se lle pode pedir que entreguen algún traballo ou pequeno proxecto. De superar estas actividades dos dous cuadrimestres, estará superada a materia 

pendente sen necesidade de realizar exames.  

O alumnado que non teña entregado todas as fichas/traballos prácticos esixidos, terán que realizar exame. Realizaranse dúas probas escritas, unha en xaneiro e 

outra a finais de maio. A nota media será a obtida como media das dúas. Terán que obter en cada unha delas cun catro como mínimo para facer a media. De 
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non presentarse á proba de xaneiro, poderán realizar en maio unha proba final con todos os contidos mínimos do curso. As probas tamén se poderán realizar a 

través da aula virtual, a criterio do profesorado.  

Programa de reforzo  

 As fichas de traballo ou actividades a través da aula virtual iranse entregando ao alumnado ao longo do curso. O profesorado que lle imparta clase será o que 

guíe ao alumnado na realización destas.  

 

1.8. AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Nas primeiras exposicións grazas á interacción co alumnado mediante preguntas orais poderemos coñecer os seus coñecementos previos e o nivel inicial sobre 

os bloques de contidos que imos impartir e a información obtida marcará o  nivel de partida. O profesorado  tamén poderá empregar unha/s proba/s escrita/s 

para coñecer os coñecementos previos do alumnado.  

Unha vez realizada a avaliación inicial e ante as dificultades individuais  detectadas poderase adecuar os grupos de traballo na aula taller ou na aula de 

informática ao desenvolvemento das prácticas en equipo, graduar o nivel de dificultade de ditas actividades e prestar unha atención máis individualizada a 

aquel alumnado que amose máis carencias á hora da asimilación de contidos.  

Hai que ter en conta que en calquera dos grupos hai alumnado moi diversos en canto a intereses ou ás súas capacidades.  

Por iso, ao longo do curso e en todos os temas, exporanse actividades con distinto grado de complexidade, para atender ás distintas aptitudes ou dificultades 

de aprendizaxe. Ademais, as formulacións de moitos dos  proxectos de taller son moi abertos, co cal o grupo pode concretar o seu proxecto segundo os seus 

intereses particulares e o grao de dificultade que queiran darlle.  

 O profesor, por suposto, en cada actividade ou proxecto orientará ao alumnado nas súas eleccións, en función das súas capacidades e aptitudes, así como os 

guiará na elaboración destas.  

A propia metodoloxía de traballos en grupo, nunha aula onde o profesorado se vai movendo e explicando ou axudando de forma personalizada aos distintos 

grupos, elixidos polo propio alumnado, favorece a atención á diversidade. Os instrumentos de avaliación tamén favorecen este aspecto, pois hai probas 

escritas, temas con exposición oral, traballos de habilidade no uso do ordenador, traballos de construción..., de xeito que poden destacar en algunha das 

partes. En algúns casos en que o alumnado mostre especiais dificultades para determinados contidos da materia tamén poderemos variar o grao mínimo 

esixible ou incluso a porcentaxe que utilizamos para avaliar. Por suposto os alumnos deberán amosar unha actitude sempre positiva ante a materia. 
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1.9. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Ao longo do curso escolar e en todos os grupos da ESO se trata o tema da educación  para  a  saúde:  no  primeiro  bloque,  en  2º, e 3º  da  ESO explícaselle aos 

alumnos unha serie de normas de taller que fan referencia en moitos casos á educación para a saúde, pois tratan do uso de materiais tóxicos, de prevención de 

riscos ao traballar con ferramentas mecánicas ou eléctricas, e en xeral de medidas de seguridade no traballo.  

 Tamén se trata o tema do respecto polos demais sen discriminación por sexo, raza ou outras características, traballando en grupo e tratando de que os grupos 

sexan sempre mixtos. A tecnoloxía favorece o tema da igualdade de sexos, pois rompe bastante o mito de que o sexo masculino ten mais habilidades manuais 

ou para traballar con ferramentas. De feito, ás veces os alumnos presentan tendencia a pensar que un trade úsao mellor un  alumno e o profesor/a  encárgase  

de  romper esa  costume e  que  as alumnas poidan facelo.  

 Algúns proxectos propostos tratan directamente este aspecto, coma xogos onde investigamos inventos creados por mulleres, etc. Trataremos de facer un 

proxecto de electricidade en algúns grupos de 2º que traten este tema, sempre que teñamos tempo para dar o programa de contidos.  

 Dos elementos transversais que sinala o artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño no que se establece o currículo de ESO, na materia de TIC  traballaremos 

especialmente as tecnoloxías da información e da comunicación, a comunicación audiovisual, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, o 

emprendemento e a educación cívica.  

As tecnoloxías da información e da comunicación trabállase ao longo a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria. 

 

Accións de contribución ao plan  lector: 

Obxectivos. Dada a transcendencia da lectura na formación do alumnado, a adquisición e consolidación do hábito lector debe ser un obxectivo prioritario da 

acción educativa. Así mesmo, tras a revolución tecnolóxica, é necesario ampliar o concepto de lectura e non ligalo exclusivamente a un soporte concreto, senón 

a calquera dos novos medios. A tecnoloxía non só non pon en perigo a supervivencia do hábito lector, se non que ata converteu a lectura na chave da 

sociedade da información. Por todo o anteriormente devandito, trataremos de acadar os seguintes obxectivos:  

 Fomentar o gusto pola lectura e valoralo como medio para o enriquecemento persoal no ámbito cultural.  

 Procura de información de contido tecnolóxico, organizándoa e presentándoa con corrección.  

 Integrar os recursos TIC no plan lector. A modo de exemplo, o emprego la lectura en pantalla para a procura de información na rede.  

 Intercambiar información, empregando os foros, ou deseñando blogs, coidando a ortografía e a gramática.  

Creación dunha pequena biblioteca de clase, con bibliografía específica da área de tecnoloxía.  

 Participación do departamento nas recomendacións de compra de libros e revistas de interese para a biblioteca do centro.  
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Metodoloxía e recursos. De seguido cítanse algunhas cuestións prácticas para empezar a traballar na aula. Para mellorar a comprensión lectora dos temas do 

libro ou apuntamentos:  

 Ler detidamente os textos.  

 Facer preguntas ao alumando dirixidas á comprensión lectora para detectar deficiencias.  

 Observar os seus xestos.  

Para romper o hábito que ten o alumnado de ocultar que non se comprende:  

 Intentar que o alumnado perda o medo a facer o ridículo.  

 Facilitar que pregunten.  

 Animalos á participación.  

 Crear un clima de atención.  

É seguro que dentro do grupo encontremos alumnos e alumnas con escasos coñecementos e outros que xa dominan as técnicas básicas. Para o alumnado con 

máis dificultades, ou ben menos motivado axudarémonos de bibliografía máis sinxela, onde abunden as imaxes e debuxos, ou incluso de revistas de divulgación 

tecnolóxica-científica, como medio de que acaden unha motivación, na medida do posible. Para aqueles alumnos e alumnas con un gran gusto pola lectura ou 

ben moi motivados por moverse nun ambiente cultural propicio, facilitarémoslle información bibliográfica diversa, co obxectivo de que afonde nese interese 

cultural para o seu enriquecemento persoal.  

Recursos:    

 Aula de informática con acceso a Internet.  

 Software, e ferramentas de comunicación neste ámbito.  

 Xornais e revistas de interese dixitais ou en papel.  

Actividades:  

Estas son algunhas das posibles actividades para este curso. O profesorado poderá modificalas segundo a competencia lectora do alumnado e a súa evolución.  

 

Departamento 
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 Xestión da biblioteca de aula, cos libros agasallados polas editoriais, libros mercados polo departamento e revistas de interese.  

 Manexo da aula virtual. 

Alumnado 

 Procura de información bibliográfica de carácter individual ou ben empregando o grupo operativo para a elaboración de traballos na aula, xa sexan por 

escrito ou ben en formato dixital. Trátase de que en todos os cursos elaboren presentacións en impress e as expoñan na aula taller coa axuda do 

encerado dixital.  

 Análise dos xornais tanto dixitais, como escritos, procurando información relacionada ca área nos apartados de tecnoloxía e sociedade. Tamén o 

desenvolvemento tecnolóxico no contorno do centro.  

 Recomendación de lecturas que teñen que ver ca materia impartida na aula, así como a creación dunha ficha bibliográfica de algunha das unidades 

didácticas.  

 Lectura e exposición ao gran grupo dos traballos bibliográficos.  

 Creación de blogs por parte do alumnado dun determinado tema con busca de información na rede, facendo uso das wikis, xornais, webs 

especializadas, foros, etc. Da mesma forma poderán crear o seu sitio web, ou ben colaborar nun espazo web conxunto para todo o alumnado e 

profesorado. Esta actividade poderá realizarase por grupos de alumnado de todos os niveis variando a temática segundo a programación do curso.  

 

Temporalización. Intentarase dedicar en cada unidade didáctica un tempo para o traballo neste ámbito, á vez que se traballa a modo de tema transversal, 

dun modo máis intenso nos primeiros cursos.  

Itinerarios lectores. Neste curso, utilizaremos revistas especializadas de balde e artigos dos xornais relacionados coa temática que se estea tratando en cada 

unidade didáctica. Por dúas razóns, o tema económico e a necesidade de actualización constante.   

Avaliación. Para a avaliación deste punto, valoraranse aspectos como o cumprimento dos obxectivos e a metodoloxía, valorando o progreso observado nos 

alumnos e alumnas.  

 

Accións de contribución ao plan TIC:  

Obxectivos. O currículo de Tecnoloxía (e por descontado o de informática) é especialmente adecuado para integrar as Tics na aula, xa que na ESO 

practicamente un terzo do noso currículo está baseado na Informática e o uso do computador, e no Bacharelato toman moita importancia as Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. Existen unha serie de Obxectivos Didácticos, que se pretenderán alcanzar no día a día do aula, e que nos servirán para alcanzar 
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os Obxectivos Xerais de Etapa e de Área que pretendamos desenvolver no noso alumnado. Estes Obxectivos Didácticos están plenamente integrados no noso 

currículo, e podemos contemplar os seguintes:  

 Describir os principais compoñentes do computador.  

 Describir o modo no que o computador manipula e almacena información.  

 3.- Identificar e analizar problemas cotiáns que poden resolverse con axuda da informática.  

 Describir e poñer en práctica a forma de conexión e instalación dalgúns periféricos: escáner, impresora…  

 Identificar e comprender as funcións dun paquete de Ofimática: procesador de textos, folla de cálculos e base de datos.  

 Retocar imaxes empregando distintas aplicacións.  

 Realizar e modificar programas sinxelos tomando como referencia as macros dalgunhas aplicacións.  

 Expoñer o modo en que Internet está cambiando o modo en que vivimos e comunicámonos.  

 Enviar e recibir mensaxes empregando clientes de correo electrónico e servizos de mensaxería.  

 Usar outros servizos de Internet como o uso de navegadores para a procura e selección da información e a participación en foros de discusión.  

 Describir o hardware e o software necesario para montar unha rede local con acceso a Internet.  

 Crear páxinas Web usando o software adecuado e publicalas en Internet.  

 Temporalización. Dependerá da temporalización das unidades didácticas das materias do departamento.  

 Recursos necesarios. Hardware: aula de informática con acceso a Internet. Sempre que sexa posíbel utilizaranse os ordenadores da aula de tecnoloxía. 

Software: simuladores, programa para publicación en páxinas web, deseño da páxina web, programa de edición fotográfica (Gimp). Outros: cámara fotográfica 

dixital, de vídeo.  

 

Actividades:  

Estas son algunhas das posibles actividades para este curso. O profesorado poderá modificalas segundo a competencia lectora do alumnado e a súa evolución. 

 

Departamento 

 Elaboración e actualización da aula virtual do departamento, na que os alumnos poidan visitar e consultar actividades que se vaian realizando ao longo 

do curso, enlaces con sitios web que axuden ao desenvolvemento da materia.  

 Presentacións dixitais por parte do profesor como apoio as clases teóricas e incluso as prácticas con simulacións.  
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 Uso do encerado dixital nas clases, en función da dispoñibilidade de recursos.  

 Creación dun taller de hardware onde os alumnos poidan analizar as distintas pezas do ordenador así como as conexións, montaxe e o seu 

funcionamento, con ordenadores antigos procedentes do centro ou doutras entidades que se queiran desfacer deles.  

 

Alumnado 

 Procura de información para a realización dun proxecto na aula taller, buscando a solución máis axeitada para a súa construción e funcionamento.  

 Realización de presentacións dixitais para traballos onde os alumnos teñan que facer unha presentación pública apoiados polos sistemas informáticos.  

 Realización de Webquest, onde se lle propón ao alumnado un problema e se lle indica o procedemento para a súa resolución, marcando as pautas que 

se deben seguir e chegar a unha conclusión onde se reflexionará sobre o aprendido. Este traballo farase con diferentes grupos de alumnos, e poderase 

aplicar a tódolos grupos.  

 Presentación dos proxectos tecnolóxicos e outros traballos de investigación realizados polos alumnos incorporando fotos, video..., publicando os 

resultados na web.  

  

 

Accións de contribución ao plan de convivencia:  

 Fomentar o respecto polos demais membros da comunidade educativa.  

 Respecto polos equipos, materiais e ferramentas propios e alleos.  

 Respecto pola diversidade do ser humano, polo pensamento, ideas e crenzas dos demais.  

 Respecto pola imaxe persoal propia e allea, lembrando o dereito individual de preservala, en maior medida cando se trata de menores de idade.  

 Fomentar o diálogo como xeito de resolver os conflitos que poidan xurdir o longo do curso. 

 

1.10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Non está previsto inicialmente realizar actividades complementarias nesta materia, agás que apareza algunha actividade que o departamento considere 

interesante e sexa factible en canto ao tema de organización do centro. 
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1.11.  REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A programación será revisada durante todo o curso e en cada reunión do departamento se farán propostas de mellora co fin de realizar as modificacións 

necesarias. A revisión, a avaliación e a modificación da programación serán recollidas na memoria de fin de curso do departamento.  

O grao de cumprimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder avaliar a idoneidade desta programación. Tendo en conta a 

variabilidade do alumnado, así como as incidencias propias de cada curso, é imposible pretender un cumprimento do 100% da programación e un axuste total 

ao programado. Para avaliar o seguimento da programación contaremos como instrumento fundamental coas actas de departamento, nas que se rexistrarán 

os eventuais cambios, supresións e engadidos. Aqueles que sexan de importancia serán tidos en conta para a elaboración da programación do curso que ven. 

Por enriba dun 80% de cumprimento da programación, consideraremos esta como satisfactoria neste aspecto. En caso de diferenzas significativas entre o 

programado e o transcurso das clases, estas relacionaranse na memoria final de curso.  

Os resultados académicos do alumnado tamén serán tidos en conta como criterio de avaliación da programación, xa que sería incoherente esquecer aos seus 

protagonistas. Un porcentaxe de suspensos superior ao 40% do alumnado será considerado como grave, e implicará unha revisión da programación a todos os 

niveis para poder darlle solución a este problema. En caso de que esta porcentaxe de suspensos se dese soamente nunha unidade ou avaliación, tamén será 

revisada.  

 

 

A seguinte táboa será un recurso útil para a valoración das unidades didácticas unha vez rematadas: 

Unidade de programacións  

Sesións previstas  

Sesións realizadas  

Adecuación das actividades  

Valoración dos resultados das probas escritas  

Valoración do desenvolvemento das competencias clave  

Observacións   
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