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5.1. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTES TECNOLOXÍA 2º ESO 

 
Avaliación do proceso de ensino: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

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

• Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo utilizando os 
Sistemas de Representación Diédrico, Perspectiva Cabaleira e Perspectiva Isométrica. 

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

• Realiza os informes escritos, o orzamento, o reparto de tarefas e o listado de 
ferramentas e materiais para a planificación da construción dun prototipo. 

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

• Fabrica un prototipo que resolva un problema técnico sinxelo proposto polo profesor/a. 

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. • Respecta as ideas e opinións das compañeiras e compañeiros do grupo. 
• Expón as súas ideas e opinións. 
• Asume as tarefas e responsabilidades que lle corresponden. 

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios 
normalizados de anotación e escala. 

• Representa con claridade en Sistema Diédrico e Perspectivas Cabaleira e Isométrica 
obxectos ou sistemas técnicos a fabricar. 
• Anota as medicións sobre as vistas e fai debuxos a escala de obxectos técnicos 

sinxelos. 

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

• Extrae toda a información proporcionada a través dun esbozo ou un bosquexo. 

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

• Elabora correctamente a documentación relativa a cada proxecto técnico realizado con 
software ofimática. 

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso 
técnico. 

• Describe as propiedades xerais características dos diferentes materiais e de forma máis 

detallada da madeira e dos metais. 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás. 

• Recoñece os materiais cos que están fabricados obxectos técnicos cotiás. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do 
taller en operacións básicas de conformación dos materiais de uso 
técnico. 

• Manexa correctamente e de forma segura as ferramentas. 

• Emprega correctamente as técnicas necesarias para o traballo con diferentes materiais. 

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás 
normas de seguridade e saúde. 

• Realiza un plan detallado de traballo no taller con especial atención ás normas de 

seguridade e saúde. 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características propias 
que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información 
escrita. 

• Describe as características propias dos diferentes tipos de estruturas. 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos 
elementos que configuran a estrutura. 

• Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión en diferentes tipos de 

estruturas. 

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, como 
transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos. 

• Explica apoiándose nun debuxo ou esquema como se produce a transformación e 

transmisión de movemento nos principais mecanismos. 

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos 
como as poleas e as engrenaxes. 

• Calcula relacións de transmisión en sistemas mecánicos de transmisión do movemento 

circular. 

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran unha 
máquina ou un sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico. 

• Identifica os principais elementos que forman unha máquina ou sistema dende o punto 

de vista estrutural e mecánico e explica as súas funcións. 

TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía 
normalizada sistemas mecánicos. 

• Simula e interpreta con software de representación de sistemas mecánicos o seu 

funcionamento. 

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha 
función determinada. 

• Deseña   e   fabrica   sistemas   mecánicos   de  transmisión  ou transformación do 

movemento. 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando 
lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores. 

• Deseña e monta circuítos eléctricos básicos con diferentes operadores eléctricos en 

serie e paralelo. 

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

• Manexa software específico que permite o deseño e a simulación do funcionamento de 

circuítos eléctricos básicos en serie e paralelo. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. • Enumera e identifica as partes dun computador. 

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. • Manexa axeitadamente un procesador de texto, unha folla de cálculo, un simulador de 

circuítos eléctricos e de sistemas mecánicos e o programa scratch (ou similar). 

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos. 

• Sempre cumpre coas normas marcadas de manexo dos ordenadores. 

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos. 

• Utiliza un programa ofimática para a elaboración dun proxecto técnico. 

TEB5.3.1.   Deseña e elabora aplicacións   informáticas sinxelas 
mediante un contorno de programación gráfico. 

• Realiza videoxogos de nivel básico co programa informático Scratch (ou similar). 
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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. 

 Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 

 Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados 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 novos. 

 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 novos que motiven ao alumnado. 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 

 
 

 
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 
aprendizaxe 

Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 

 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 autoavaliación. 

 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. 
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5.2. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE TECNOLOXÍA 3º ESO 

Avaliación do proceso de ensino: 

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro: 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TEB 1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

• Elabora un deseño 
problema tecnolóxico. 

utilizando os sistemas de representación que dé solución a un 

TEB 1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da 
construción do prototipo. 

• Realiza documentación (informes, orzamento, reparto de tarefas) para a planificación 
da construción dun prototipo. 

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

• Manexa correctamente e de forma segura as ferramentas. 
• Emprega correctamente as técnicas necesarias para o traballo con diferentes materiais. 
• Constrúe un prototipo como solución a un problema tecnolóxico. 

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. • Respecta as ideas e opinións das compañeiras e compañeiros de grupo. 
• Expón as súas ideas e opinións. 
• Asume as tarefas e responsabilidades que lle corresponden. 

TEB 2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de 
información de produtos tecnolóxicos. 

• Extrae toda a información proporcionada a través dun esbozo ou un bosquexo. 

TEB 2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo 
epregando software específico de apoio. 

• Elabora correctamente a documentación relativa a cada proxecto técnico realizado con 
software ofimático. 
• Realiza operacións básicas con software de deseño gráfico asistido por computador. 
• Representa obxectos e partes de obxectos empregando software de deseño gráfico 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

 asistido por computador. 

TEB 3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso 

técnico, comparando as súas propiedades. 

• Describe as características propias dos plásticos, materiais téxtiles e de construción. 

TEB 3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades 

mecánicas dos materiais de uso técnico. 

• Coñece as diferentes técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos 

materiais de uso técnico. 

• Describe diferentes ensaios de propiedades mecánicas. 

TEB 4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa 

conversión. 

• Explica os principais efectos da corrente eléctrica e as diferentes transformacións da 

enerxía eléctrica noutras formas de enerxía. 

TEB 4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as 

magnitudes eléctricas de circuítos básicos. 

• Utiliza correctamente o polímetro na medida de resistencias, voltaxes e intensidades 

eléctricas. 

TEB 4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos 

eléctricos sinxelos. 

• Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos serie, paralelo e mixto. 

TEB 4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos 

empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, 

motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

• Recoñece os diferentes compoñentes e emprega correctamente a simboloxía 

normalizada. 

• Identifica os diferentes compoñentes reais e comprende a súa función dentro dun 

circuíto. 

• Deseña circuítos que cumpren unha función concreta empregando lámpadas, 

zumbadores, díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e 

resistencias 

• Monta circuítos con compoñentes reais (lámpadas, zumbadores, díodos LED, 

transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias) interpretando 

correctamente os deseños. 

 

TEB 4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software 

específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o 

configuran. 

• Manexa software específico que permite a simulación de circuítos eléctricos básicos. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TEB 4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o 

funcionamento dun sistema de control. 

• Emprega unha linguaxe de programación por bloques para controlar dispositivos a 

través de equipos informáticos. 

TEB 5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír 

e montar pezas clave. 

• Identifica as principais partes dun computador ben directamente nun equipo, ben en 

representacións. 

TEB 5.2.1Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de 

intercambio de información. 

• Utiliza os espazos web máis habituais para o intercambio de información. 

TEB 5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada 

situación de risco. 

• Entende a importancia de preservar a información de carácter privado. 

• Sabe como xerar un contrasinal seguro e entende a importancia de non compartilo. 

• Comprende a importancia de utilizar un antivirus e outros programas de mantemento. 

TEB 5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. • Manexa os diferentes programas que utilizamos na aula tales como simuladores, 

buscadores ou software ofimático. 

TEB 5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 

dispositivos electrónicos. 

• Utiliza con soltura o equipamento informático. 

TEB 5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con 

equipamentos informáticos. 

• Elabora e presenta proxectos técnicos empregando equipamentos informáticos. 
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Avaliación da práctica docente: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

 
Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporización 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. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados 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 novedosos. 
• 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 novedosos 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- 

aprendizaxe 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• 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 autoavaliación. 
• 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. 
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5.3. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTES TECNOLOXÍA 4º ESO 

Avaliación do proceso de ensino: 

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

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

Relaciona os elementos dos sistemas fundamentais de comunicación alámbrica e 
inalámbrica e explica o seu funcionamento. 

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

Describe detalladamente as formas de conexión na comunicación entre dispositivos 
dixitais. 

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. 

Busca, intercambia e pública información en Internet empregando diferentes servizos de 
localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos. 

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

Aplica medidas de seguridade a todas as situacións de risco. 

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

Desenvolve varios programas informáticos en linguaxe C. 

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

Utiliza o computador en diferentes actividades como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos. 

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. Recoñece as instalacións típicas de calquera vivenda. 

TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha 
vivenda. 

Identifica todos os elementos das instalacións dunha vivenda. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, 
calefacción, subministración de auga e saneamento, aire 
acondicionado e gas. 

Identifica  e  manexa  a  simboloxía  dos  elementos   de  instalacións eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 

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

Deseña co computador unha instalación eléctrica para calquera vivenda. 

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

Monta diferentes circuítos eléctricos dunha instalación eléctrica en vivendas. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

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

Elabora un plan completo de medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado 
por compoñentes elementais. 

Explica detalladamente o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. 

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

Relaciona todas as características e as funcións do resistor, condesador, díodo e transistor. 

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

Simula co computador circuítos analóxicos e interpreta o seu funcionamento. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos 
deseñados previamente. 

Deseña e monta nunha placa de proba circuítos analóxicos e dixitais. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole. Resolve exercicios de lóxica utilizando a álxebra de Boole. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. Aplica a formulación lóxica en procesos técnicos. 

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

Resolve con portas lóxicas minimizando co diagrama de Karnaugh problemas tecnolóxicos. 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. Explica o funcionamento dos compoñentes dos sistemas automáticos. 

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

Analiza o funcionamento de automatismos en lazo aberto e pechado presentes en dispositivos 
técnicos habituais. 

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. Deseña e fabrica automatismos sinxelos. 

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. 

Desenvolve programas co software S4A ou similar para controlar un sistema automático ou un robot 
que funcione de forma autónoma en función da información que recibe do exterior. 

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

Relaciona múltiples aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as características e o funcionamento 
deste tipo de sistemas. 

Identifica os elementos das tecnoloxías hidráulica e pneumática e describe o funcionamento de 
sistemas nos que se usan ditas tecnoloxías. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar 
circuítos que resolvan un problema tecnolóxico. 

Debuxa esquemas pneumáticos ou hidráulicos que resolvan problemas tecnolóxicos e nomea 
perfectamente os seus elementos. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

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

Simula no ordenador montaxes de circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se 
produciron ao longo da historia da humanidade. 

Sinala os cambios tecnolóxicos que máis repercutiron na historia da humanidade. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, 
interpretando a súa función histórica e a evolución tecnolóxica. 

Analiza con detalle obxectos técnicos, tendo en conta a súa influencia no contorno na época na que 
foron fabricados e a súa evolución dende o punto de vista histórico. 

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionado inventos e 
descubertas co contexto en que se desenvolven. 

Analiza con profundidade a relación entre o desenvolvemento tecnolóxico e o contexto histórico no 
que se produce. 

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

Con  axuda  da  información de Internet por medio dunha actividade tipo webquest interpreta 
pormenorizadamente os cambios tecnolóxicos, económicos e sociais ao longo da historia. 

 

Avaliación da práctica docente: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

 
Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporización 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. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados 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 novedosos. 
• 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. 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 • 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 novedosos 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- 

aprendizaxe 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• 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 autoavaliación. 
• 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. 
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5.4. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTES TIC 4º ESO  

Avaliación do proceso de ensino: 

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. Respecta ás persoas e a súa privacidade e ten sempre un espíritu positivo e de colaboración en 
contornos virtuais. 

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a 
protección da información persoal. 

É riguroso no cumprimento das normas básicas de utilización de contrasinais para a protección da 
información persoal. 

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos 
como a propiedade e o intercambio de información. 

Respeta os dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet e coñece os diferentes tipos de 
licenzas e as súas características. 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a 
importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web. 

Consulta distintas fontes e é consciente da importancia da identidade dixital e coñece os diferentes 
tipos de fraude da web. 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre distribución. 

Recoñece a diferencia entre materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución 
e coñece as súas condicións correspondentes. 

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

Realizar operacións básicas de organización e almacenamento da información acadando unha orde 
ben xerarquizada na súa estrutura. 

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de 
accesibilidade do equipamento informático. 

Configura as utilidades do sistema operativo e o seu mantemento, obtendo o máximo partido do 
mesmo. 

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e 
ás aplicacións e os programas vinculados a estes. 

Resolve todo tipo de problemas ligados aos sistemas operativos e os progamas vinculados a estes. 

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación entre dispositivos. 

Coida e administra con responsabilidade o equipo da aula de informática e coñece 
diferentes aplicacións de comunicación entre dispositivos. 

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características técnicas e as conexións entre 
eles. 

Coñece e analiza todos os compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicos e 
as conexións entre eles. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

Describe detalladamente as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais. 

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, 
gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con 
outras características do programa. 

Elabora documentos de texto cun procesador de textos aproveitando ao máximo as súas funcións. 

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de 
cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos. 

Realiza informes complexos cunha folla de cálculo no que se inclúan texto, resultados numéricos e 
gráficos. 

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa 
funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar 
documentos. 

Crea unha base de datos con bastantes campos incluíndo os seguintes obxectos: táboas, consultas 
formularios e informes. 

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración 
de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e 
ao público obxectivo a quen vai dirixido. 

Realiza presentacións concisas e vistosas, integrando texto e elementos multimedia adecuando a 
mesma ao público a quen vai dirixido. 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante software específico e crea novos 
materiais en diversos formatos. 

Captura información multimedia e a procesa sacándolle o máximo partido con programas de edición 
de imaxe, audio e vídeo obtendo o resultado no formato deseado. 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características 
técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles. 

Coñece os dispositivos físicos e as características técnicas do intercambio de información entre 
eles. 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados. 

Identifica as principais ameazas á seguridade e aplica medidas de seguridade pasiva e activa. 

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do 
emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade. 

Recoñece a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para 
acadar seguridade e utilizaos con rigurosidade. 

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en 
redes locais e virtuais. 

Utiliza a red local da aula de informática e redes virtuais para obter e compartir información para o 
desenvolvemento de actividades. 

 

 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA  
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 2021-22 

IES PINO MANSO (O Porriño) 

Páxina 17 de 27 
 

 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 

Publica contidos con alto grao de elaboración na web que integren texto e gráficos. 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de 
publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos 
de propiedade. 

Deseña unha páxina web respetando os estándares de públicación e os dereitos de propiedade. 

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das 
TIC de carácter social e xestiona os propios. 

Colabora en diferentes actividades utilizando ferramentas TIC de carácter social. 

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade 
á información multiplataforma. 

Elabora materiais altamente elaborados para a web que permiten a accesibilidade á información 
multiplataforma. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas 
nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, 
etc. 

Realiza intercambios de información en diferentes plataforma na que esté rexistrado/a e que 
ofrecen diversos tipos de servizos. 

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro 
dispositivo. 

Realiza algunha actividade de sincronización dun móbil con diferentes dispositivos. 

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de 
seguridade. 

Participa en varias redes socias con criterios de seguridade. 

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia 
para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións. 

Utiliza diferentes canais de distribución de contido multimedia para aloxar material propio e 
enlazalos noutras producións. 
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Avaliación da práctica docente: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

 
Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporización 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. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados 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 novedosos. 
• 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 novedosos 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- 

aprendizaxe 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• 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 autoavaliación. 
• 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. 
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5.5. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTES TIC 1º BAC. 

Avaliación do proceso de ensino: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Programación 

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que considera sociedade da 
información e sociedade do coñecemento. 

-Recoñece a diferencia entre o que se considera sociedade da información e 
sociedade do coñecemento. 
-Analiza e valora as influencias das tecnoloxías da información e da 
comunicación na transformación da sociedade actual. 

TIC1B1.1.2. Explica que novos sectores apareceron como consecuencia da 
xeralización das tecnoloxías da información a a comunicación. 

-Analiza e valora as influencias das tecnoloxías da información e da 
comunicación na transformación da sociedade actual identificando que novos 
sectores aparecen como consecuencia da xeralización das mesmas. 

Bloque 2. Arquitectura de computadores 

TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un 
ordenador identificando os seus principais parámetros de diferenza. 

-Coñece os principais compoñentes dos computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os compoñen. 
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto e describe as súas 
características. 

TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun 
ordenador describindo a contribución de cada un deles ao funcionamento 
integral do sistema 

-Coñece os principais compoñentes dos computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os compoñen 
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto e describe as súas 
características. 

TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en 
sistemas de computadores recoñecendo a súa información na custodia da 
información. 

-Coñece os dispositivos de almacenamento masivo. 
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto e describe as súas 
características. 

TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en computadores 
analizando os parámetros que as definen e a súa aportación ao rendemento do 
conxunto. 

-Coñece os tipos de memoria usados en computadores. 
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto e describe as súas 
características. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo 
relacionando cada unha das partes coas función que realiza. 

-Coñece as características dos sistemas operativos e o software de aplicación. 
-Relaciona cada parte coa súa función. 

TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a 
resolución de problemas en ordenadores personais seguindo as instrucións do 
fabricante. 

-Instala e utiliza software de propósito xeral e de aplicación. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, 
realizando consultas, formularios e informes. 

-Utiliza software específico para deseñar bases de datos e realizar consultas, 
formularios e informes. 

TIC1B3.1.2. Elabora informes de textos que integren texto e imaxes aplicando 
as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

- Utiliza procesadores de texto para presentar informes de forma atractiva 
aproveitando ao máximo as posibilidades dos mesmos. 

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

-Utiliza programas de presentacións para elaborar presentacións atractivas e 
axeitadas para os seus destinatarios. 

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

-Utiliza follas de cálculo aproveitando ao máximo as súas posibilidades para 
resolver problemas. 

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2De 3D para comunicar ideas. -Utiliza aplicacións informáticas para deseñar elementos gráficos en 2D e 3D 
sinxelos. 

TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, 
empregando programas de edición de arquivos multimedia. 

-Utiliza programas de edición de vídeo utilizando ao máximo as súas 
posibilidades para a elaboración de pequenas películas ou videotutoriais. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 4. Redes de computadores 

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais 
seleccionando as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 

-Coñece as    principais    topoloxías    utilizadas  no   deseño de redes de 
computadores. 

TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre diferentes tipos de 
cableado utilizados en redes de datos. 

-Coñece as características dos diferentes tipos de cableado. 

TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía cableada e 
inalámbrica indicando as posibles vantaxes e inconvintes. 

-Coñece as vantaxes e inconvenientes da tecnoloxía con fíos e sen eles. 
-Relaciona cada tipo de conexión coa súa funcionalidade. 

TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos diferentes elementos que permiten 
configurar redes locais de datos indicando as súas vantaxes e inconvintes 
principais. 

-Coñece a función dos equipos de conexión que permiten realizar configuracións 
de redes. 
-Coñece como é a interconexión das redes de área extensa. 
-Relaciona cada elemento coas prestacións do conxunto e describe as súas 
características. 

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza a comunicación entre os 
niveis OSI dos equipos remotos. 

-Comprende a importancia dos protocolos. 
-Describe os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións. 

Bloque 5. Programación 

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 
sinxelos elaborando os diagramas de fluxo correspondentes. 

-Aplica algoritmos á resolución de problemas. 
-Elabora diagramas de fluxo. 

TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación para 
solucionar problemas que impliquen a división en partes máis pequenas. 

-Analiza e resolve problemas de tratamento de información, dividíndoos en 
subproblemas e definindo algoritmos que os resolven. 
-Realiza pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada. 

TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno programa escrito nun 
código determinado, partindo de determinadas condicións. 

-Analiza a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os 
elementos propios da linguaxe de programación utilizada. 

TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación propoñendo exemplos concretos dunha linguaxe determinada. 

-Coñece a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de 
programación determinada. 

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

-Realiza pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación 
determinada. 
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Avaliación da práctica docente: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

 
Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporización 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. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe 
• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 

 
 
 
 

Motivación do alumnado 

• Da 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 novedosos. 
• 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 novedosos 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. 
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Avaliación do proceso ensino-aprendizaxe: 

INDICADORES DE LOGRO 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• 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 autoavaliación. 
• 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 e ás súas familias dos resultados obtidos. 
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5.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTES TIC 2º BAC. 

Avaliación do proceso de ensino: 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE INDICADORES DE LOGRO 

Bloque 1. Programación 

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes aplicacións 
tendo en conta as súas características. 

Identifica e utiliza as estruturas de almacenamento en diferentes aplicacións tendo en 
conta as súas características. 

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando 
elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas 
concretos. 

Realiza diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media. 

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos 
de programación. 

Realiza programas de complexidade media en linguaxe C e en Scratch. 

TIC2B1.4.1. Elabora programas de mediana complexidade definindo o 
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente. 

Transforma os diagramas de fluxo que resolven algoritmos de complexidade media no 
seu código correspondente. 

TIC2B1.4.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis 
pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas. 

Programa a resolución diferentes problemas de complexidade media ao descompoñelos 
en problemas máis pequenos e por tanto máis doados de seren programados. 

TIC2B1.5.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código 
determinado, partindo de determinadas condicións. 

Acada o resultado que se obtería na execución de programas de complexidade media e 
alta a partir da análise do código cunhas condicións determinadas. 

TIC2B1.5.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de 
depuración. 

Aplica procedementos de depuración para optimizar o código de programas de dificultade 
media. 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos 

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas 
analizando as características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade 
e a súa usabilidade, tendo en conta a función á que está destinada. 

Deseña un blog e unha páxina web de complexidade media e modificaos 
traballando cunha linguaxe de marcaxe acadando un bo resultado que dé 
resposta aos fins para os que foron creados. 

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que 
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

Realiza traballos en colaboración con outros/as compañeiros/as nos que utiliza 
moitas das ferramentas da web 2.0. 
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TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en 
que esta se basea. 

Enumera e analiza as características principais da web 2.0 e os principios en 
que se basea e sácalle o máximo rendemento ás posibilidades que nos oferta. 

Bloque 3. Seguridade 

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física 
fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando tanto os 
elementos de hardware de protección como as ferramentas de software que 
permiten protexer a información. 

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware e de 
software necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.1. Selecciona elementos de protección de software para internet 
relacionándoos cos posibles ataques. 

Relaciona todo tipo de ataques co software que dá resposta a cada un deles. 

TIC2B3.2.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física 
fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os elementos 
de hardware de protección 

Realiza un esquema de bloques con todos os elementos de hardware 
necesarios nunha pequena rede para acadar protexer a información. 

TIC2B3.2.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación e 
describe as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan. 

Describe todas as características e clasifica o código malicioso e sinala sobre 
que elementos actúa. 
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Avaliación da práctica docente: 

ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

 
 

 
Planificación 

• Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe. 
• Realiza a temporización 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. 
• Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller. 
• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados 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 novedosos. 
• 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 novedosos 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. 
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Avaliación do proceso ensino-aprendizaxe: 

INDICADORES DE LOGRO 

• Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias. 
• 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 autoavaliación. 
• 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 e ás súas familias dos resultados obtidos. 

 

 


