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7.1. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE – TECNOLOXÍA 2º ESO 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 

1 

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 con 
pequenos erros na representación. 

Deseño do prototipo realizado nun 
sistema de representación. 

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

Cubre os documentos básicos 
necesarios para a planificación da 
construción dun prototipo sinxelo. 

Realización da planificación do proxecto 
con todos os documentos que a 
compoñen. 

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 case dá 
solución ao problema técnico principal 
proposto. 

Fabricación do prototipo. 

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

Mantén habitualmente unha actitude de 
respecto e colaboración cos seus 
compañeiros. 

Observación na aula. 

 
 
 
 

 
2 

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

Representa mediante esbozos en 
perspectiva cabaleira ou isométrica 
obxectos ou sistemas técnicos nos que 
se aprecie axeitadamente o obxecto ou 
sistema a fabricar. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Interpreta esbozos e bosquexos de 
produtos tecnolóxicos sinxelos. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Realiza un orzamento sinxelo nunha  
folla de cálculo e elabora os documentos 
básicos de presentación dun prototipo 
cun procesador de texto. 

Realización de exercicios no ordenador 
da aula. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

3 

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

Describe as propiedades máis 
importantes dos materiais. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Identifica os principais materiais cos que 
están fabricados obxectos técnicos 
cotiás. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Identifica e manipula con seguridade as 
ferramentas básicas de traballo no taller. 

Observación no taller. 

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

Elabora un plan básico de traballo no 
taller tendo en conta as normas 
fundamentais de seguridade e saúde. 

Realización do plan no taller. 

 

 

 

 

 

 

4 

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

Describe as principais características 
dos diferentes tipos de estruturas. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Identifica os esforzos característicos 
nunha estrutura sinxela. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Describe como transmiten o movemento 
os principais mecanismos de transmisión 
e de transformación de movemento. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Calcula relacións de transmisións 
simples en poleas e engrenaxes. 

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

Explica a función dos elementos que 
compoñen unha máquina ou sistema 
mecánico sinxelo. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

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

Simula e interpreta con software 
especifico o funcionamento de sistemas 
mecánicos sinxelos. 

Exercicios de simulación no ordenador 
da aula. 

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

Deseña e fabrica un sistema mecánico 
sinxelo que acade unha multiplicación de 
forza. 

Deseño e fabricación do sistema 
mecánico. 

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

Deseña e monta circuítos eléctricos 
básicos en serie e paralelo. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 
Realización de prácticas de montaxe no 
taller. 

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

Deseña e experimenta con circuítos 
eléctricos básicos mediante software 
específico. 

Exercicios de simulación no ordenador 
da aula. 

5 TEB5.1.1. Identifica as partes dun 
computador. 

Identifica as partes fundamentais dun 
computador. 

Realización de exercicios. 
Realización de probas escritas. 

TEB5.2.1. Manexa programas e 
software básicos. 

Manexa basicamente un procesador de 
texto, unha folla de cálculo, un simulador 
de circuítos eléctricos e de sistemas 
mecánicos e o programa scratch. 

Realización de exercicios no ordenador 
da aula. 

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

Utiliza adecuadamente o ordenador 
asignado espectando as normas de 
manexo. 

Observación do manexo na aula. 
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 TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde 
proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos. 

Utiliza un programa de ofimática para a 
elaboración dun proxecto técnico 
sinxelo. 

Realización de exercicios no ordenador 
da aula. 

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

Realiza videoxogos moi sinxelos co 
programa Scratch. 

Aplicacións acadadas. 

Realizacións de probas escritas. 
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7.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE – TECNOLOXÍA 3º ESO 

 

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

Deseña un prototipo que dá solución 
a un problema técnico sinxelo. 

• Deseño do proxecto. 

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

Elabora os documentos básicos para 
a planificación da construción dun 
prototipo sinxelo. 

• Planificación do proxecto. 

Constrúe un prototipo que dá solución 
a un problema técnico, mediante o 

Fabrica un prototipo que case dá 
solución ao problema técnico 

• Fabricación do prototipo. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 proceso de resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

proposto.  

Traballa en equipo de xeito 
responsable e respectuoso. 

Mantén habitualmente unha actitude 
de respeto aos seus compañeiros. 

• Observación na aula. 

 

 

2 

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

Interpreta esbozos e bosquexos de 
produtos tecnolóxicos sinxelos. 

• Realización de probas escritas e 
observación na aula. 

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

Realiza debuxos simples 
empregando software libre de 
deseño gráfico. 

• Elaboración da documentación do 
proxecto técnico. 
• Realización de prácticas de 
deseño gráfico por computador. 

 

 

 

 
3 

Describe as características propias 

dos materiais de uso técnico, 

comparando as súas propiedades. 

Describe as características propias 

dos materiais de uso técnico máis 

comúns: madeira, metais e plásticos. 

• Realización de probas escritas. 

• Elaboración  e exposición de 

traballos monográficos de 

investigación. 

Explica as técnicas de identificación 

das propiedades mecánicas dos 

materiais de uso técnico. 

Explica as técnicas de identificación 

máis comúns das propiedades 

mecánicas dos materiais de uso 

técnico: ensaios de propiedades 

mecánicas. 

• Realización de probas escritas. 

• Elaboración e exposición de 

traballos monográficos de 

investigación. 

 

 

 
4 

Explica os principais efectos da 

corrente eléctrica e a súa conversión. 

Explica a transformación da enerxía 

eléctrica noutras formas de enerxía. 

• Realización de probas escritas. 

Utiliza os instrumentos de medida 

para coñecer as magnitudes 

eléctricas de circuítos básicos. 

Utiliza un polímetro para determinar 

valores de resistencias e tensións en 

circuítos básicos. 

• Realización de prácticas de 

medida de magnitudes eléctricas 

empregando un polímetro. 

Calcula as magnitudes eléctricas 

básicas  en  circuítos eléctricos 

Calcula as magnitudes eléctricas 

básicas en circuítos serie e circuítos 

• Realización de probas escritas. 

• Realización de exercicios na aula. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
sinxelos. paralelo con dúas resistencias. 

 

Deseña e monta circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, díodos LED, 

transistores, motores, baterías, 

conectores, condensadores e 

resistencias. 

Deseña e monta circuítos eléctricos 

e electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, díodos LED, 

motores, baterías, conectores e 

resistencias. 

• Realización de prácticas de 

montaxe de circuítos sobre unha 

protoboard. 

• Realización dun proxecto que 

incorpore circuítos eléctricos. 

Deseña circuítos eléctricos básicos, 

utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta 

cos elementos que o configuran. 

Deseña circuítos eléctricos básicos 

empregando simuladores e a 

simboloxía normalizada. 

• Realización de prácticas 

empregando simuladores de 

circuítos eléctricos. 

Elabora un programa informático que 

xestione o funcionamento dun 

sistema de control. 

Elabora un programa informático 

que permite o control do acendido e 

apagado de un conxunto de LED. 

• Realización de programas 

informáticos para o control de 

dispositivos. 

• Prácticas de control de dispositivos 

a través de equipos informáticos. 

• 

5 Identifica as partes dun computador e 

é capaz de substituír e montar pezas 

clave. 

Identifica as partes dun computador. • Realización de probas escritas. 

• Realización de prácticas na aula. 

Manexa espazos web, plataformas e 

outros sistemas de intercambio de 

información. 

Manexa os espazos de intercambio 

de información máis comúns. 

• Observación na aula . 

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

Coñece as medidas de seguridade 
relativas á preservación de datos de 
carácter persoal. 

• Proba escrita e observación na 
aula. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Instala e manexa programas e software 

básicos. 

Manexa software básico. • Manexo de programas de diferentes 

tipos ao longo de todo o curso. 

Utiliza adecuadamente equipamentos 

informáticos e dispositivos electrónicos. 

Utiliza adecuadamente o ordenador 

asignado. 

• Utilización do equipamento informático 

ao longo de todo o curso. 

Elabora, presenta e difunde proxectos 

técnicos con equipamentos informáticos. 

Elabora, presenta e difunde información 

empregando equipamentos informáticos. 

• Presentación de traballos e proxectos 

técnicos empregando equipamentos 

informáticos. 
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7.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE – TECNOLOXÍA 4º ESO 

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

Describe os aspectos básicos dos 
sistemas fundamentais de comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

Probas escritas. 

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

Sinala os aspectos básicos das formas 
de conexión na comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

Probas escritas. 

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 publica información 
en internet. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

Aplica medidas de seguridade ás 
situacións máis graves de risco. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 
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 TEB1.3.1. Desenvolve un programa 
informático sinxelo para resolver 
problemas, utilizando unha linguaxe 
de programación. 

Realiza un programa informático sinxelo 
en linguaxe C. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

Usa o computador nunha actividade 
como ferramenta de adquisición e 
interpretación de datos. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

TEB2.1.1. Diferenza as instalacións 
típicas nunha vivenda. 

Recoñece as instalacións típicas dunha 
vivenda sinxela. 

Probas escritas. 

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

Identifica os elementos fundamentais 
das instalacións dunha vivenda. 

Probas escritas. 

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 fundamentais de instalacións 

eléctricas, calefacción, 
subministración de auga e 
saneamento, aire acondicionado e 
gas. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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 unha vivenda pequena. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

Monta un circuíto eléctrico sinxelo dunha 
instalación eléctrica en vivendas. 

Prácticas de montaxe na aula-taller. 

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

Sinala as medidas fundamentais de 
redución do consumo enerxético dunha 
vivenda. 

Probas escritas. 
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3 

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

Explica de xeito xeral o funcionamento 
de circuítos electrónicos básicos. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

Explica de xeito básico as características 
e as funcións do resistor, condesador, 
díodo e transistor. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

Simula co computador circuítos 
analóxicos básicos e interpreta o seu 
funcionamento. 

Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

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

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

Prácticas de montaxe na aula-taller. 
Deseño e fabricación dun proxecto de 
control na aula-taller. 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas 
empregando a álxebra de Boole. 

Realiza exercicios de lóxica sinxelos 
utilizando a álxebra de Boole. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións 
lóxicas con procesos técnicos. 

Aplica a formulación lóxica en procesos 
técnicos sinxelos. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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

Deseña con portas lóxicas minimizando 
co diagrama de Karnaugh problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

Probas escritas 
Prácticas de montaxe na aula-taller. 

4 TEB4.1.1. Describe os compoñentes 
dos sistemas automáticos. 

Nomea os principais compoñentes dos 
sistemas automáticos. 

Probas escritas. 

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

Diferenza un sistema de control en lazo 
aberto dun en lazo pechado. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

TEB4.2.1. Representa e monta 
automatismos sinxelos. 

Deseña e fabrica un automatismo 
básico. 

Probas escritas. 
Deseño e fabricación dun proxecto de 
control na aula-taller. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 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 un programa sinxelo 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. 

Probas escritas. 
Prácticas nos ordenadores da aula-taller. 

 

 

 

 

 

 
5 

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

Relaciona algunhas aplicacións das 
tecnoloxías hidráulica e pneumática. 

Probas escritas. 

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

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

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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 sinxelos e nomea os seus 
elementos. 

Probas escritas. 
Exercicios na aula-taller. 

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 
sinxelos. 

Prácticas de ordenador na aula-taller. 

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

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

Probas escritas. 
Actividade webquest. 

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

Analiza de xeito básico 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. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor 
fronte ao desenvolvemento 

Analiza de xeito básico a relación entre o 
desenvolvemento tecnolóxico e o 
contexto histórico no que se produce. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 

tecnolóxico a partir da análise de  

obxectos, relacionado inventos e  

descubertas co contexto en que se  

desenvolven.  

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 os principais 
cambios tecnolóxicos, económicos e 
sociais ao longo da historia. 

Probas escritas. 
Actividade webquest. 
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7.4. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE – TIC 4º ESO 

 

BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1 TICB1.1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en contornos virtuais. 

Respecta ás persoas e a súa privacidade 
en contornos virtuais. 

Observación na aula. 

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

Cumpre normas básicas de  utilización 
de contrasinais para a protección da 
información persoal. 

Probas escritas. 
Observación na aula. 

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

Respecta os dereitos de autor e a 
propiedade intelectual en internet. 

Probas escritas. 
Observación na aula. 

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

É consciente da importancia da 
identidade dixital e coñece os principais 
tipos de fraude da web. 

Probas escritas. 
Observación na aula. 

 

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

Recoñece a diferenza entre materiais 
suxeitos a dereitos de autoría e materiais 
de libre distribución. 

Probas escritas. 
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BLOQUE 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

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

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

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Configura as principais utilidades do 
sistema operativo e o seu mantemento. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Resolve problemas básicos ligados aos 
sistemas operativos e os programas 
vinculados a estes. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 algunha 
aplicación de comunicación entre 
dispositivos. 

Observación na aula. 
Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Coñece os principais compoñentes 
físicos dun computador, as súas 
características técnicos e as conexións 
entre eles. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

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

Probas escritas. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

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 as 
súas utilidades básicas como a inserción 
de táboas e imaxes entre outras. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

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

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 sinxela 
incluíndo os seguintes obxectos: táboas, 
consultas formularios e informes. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

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

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 mediante programas de edición 
de imaxe, audio e vídeo obtendo o 
resultado no formato desexado. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 
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ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

AVALIABLE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 

4 

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

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

Probas escritas. 

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

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

Probas escritas. 

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. 

Probas escritas. 

 

 

 

 

 

 
5 

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

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

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Publica contidos sinxelos na web que 
integren texto e gráficos. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 sinxela 
respectando os estándares de 
publicacións e os dereitos de 
propiedade. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Colabora nalgunha actividade utilizando 
unha ferramenta TIC de carácter social. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Elabora material sinxelo para a web que 
permite a accesibilidade á información 
multiplataforma. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 
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 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 
algunha plataforma na que este 
rexistrado/a e que ofrece servizos de 
formación. 

Probas prácticas na aula. 

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

Realiza algunha actividade de 
sincronización dun móbil cun ordenador. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Participa nalgunha rede social con 
criterios de seguridade. 

Probas prácticas na aula. 

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

Utiliza algún canal de distribución de 
contido multimedia para aloxar material 
propio e enlazalos noutras producións. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

 

1 

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

Describe as principais diferenzas entre a 
sociedade da información e a sociedade 
do coñecemento. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

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

Explica os sectores novos máis importantes 
que xurdiron no uso das TIC. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

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

Describe as características dos principais 
subsistemas que compoñen un ordenador. 

Proba escrita 

Traballos prácticos. 
 

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

Realiza esquemas de interconexión dos 
bloques funcionais dun ordenador. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

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

 

Describe os dispositivos de 
almacenamento masivo máis comúns. 

Proba escrita. 

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

Describe os principais tipos de memorias 
utilizados nun computador. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Elabora diagramas de bloque da estrutura 
básica dun sistema operativo. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Instala sistemas operativos. Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

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

Manexa os aspectos básicos de traballo 
con obxectos dunha base de datos. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

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

Elabora un texto integrando imaxes. Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

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

Elabora unha presentación que integra 
texto, imaxes e elementos multimedia. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
 

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

Resolve problemas científicos básicos 
cunha folla de cálculo. 

Probas escritas. 

Traballos prácticos. 

 

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

Deseña gráficos en 2D. Probas escritas. 

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

Realiza pequenas películas integrando 
son, vídeo e e imaxes. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

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

Debuxa esquemas de redes locais. Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Realiza unha análise comparativa entre 
cable coaxial, cable de par trenzado e fibra 
óptica. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Realiza unha análise comparativa entre 
tecnoloxía cableada e inalámbrica. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Explica a funcionalide dos elementos 
dunha rede de datos local. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Elabora un esquema con las diferentes 
capas del modelo OSI. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 
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5 
 

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

Realiza diagramas de fluxo que resolven 
problemas aritméticos sinxelos. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Escribe programas básicos que inclúan 
bucles de programación. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Interpreta e executa un programa cunha 
linguaxe determinada. 

Proba escrita. 

Proba práctica nos ordenadores da 
aula. 

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

Define linguaxe de programación e os 
diferentes tipos: linguaxe máquina, de 
baixo nivel e de alto nivel. 

Proba escrita. 

Traballos prácticos. 

 

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

Realiza un programa de aplicación sinxelo 
que solucione un problema da vida real. 

Proba escrita. 

Proba práctica nos ordenadores da 
aula. 
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7.6. TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE – TIC 2º BACHARELATO 

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

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

Identifica e utiliza as estruturas de 
almacenamento nalgunha  aplicación 
tendo en conta as súas características. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

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 sinxelos. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Realiza programas sinxelos en linguaxe C 
e en Scratch. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 sinxelos no seu código 
correspondente. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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

Programa a resolución dun problema de 
complexidade media ao descompoñelo en 
problemas máis pequenos e por tanto máis 
doados de seren programados. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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 a partir da análise do código cunhas 
condicións determinadas. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

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-baixa. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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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 e 
modifícaos traballando cunha linguaxe de 
marcaxe acadando un bo resultado que da 
resposta aos fins para os que foron creados. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

Exposicións orais apoiadas coas TIC. 

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 
algunhas das ferramentas da web 2.0. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 

Exposicións orais apoiadas coas 
TIC. 

TIC2B2.3.1. Explica as características 
relevantes da web 2.0 e os principios en 
que esta se basea. 

Enumera as características principais da 
web 2.0 e os principios en que se basea e 
utiliza parte das posibilidades que nos 
oferta. 

Probas escritas. 
Probas prácticas na aula. 
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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 cos 
principais elementos de hardware e de 
software necesarios nunha pequena rede 
para acadar protexer a información. 

Probas escritas. 
Exposicións orais apoiadas coas 
TIC. 

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

Relaciona os ataques máis comúns co 
software que dá resposta a cada un deles. 

Probas escritas. 
Exposicións orais apoiadas coas 
TIC. 

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 cos 
principais elementos de hardware nunha 
pequena rede para acadar protexer a 
información. 

Probas escritas. 
Exposicións orais apoiadas coas 
TIC. 
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BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

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 as principais características e 
clasifica o código malicioso máis común e 
sinala sobre que elementos actúa. 

Probas escritas. 

Exposicións orais apoiadas coas 
TIC. 

 


