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2. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

Na nosa vida cotiá vémonos na continua necesidade de empregar aparellos e máquinas 

cun compoñente tecnolóxico máis ou menos acentuado. Esta necesidade lévanos a trocar a 

antiga idea de que a tecnoloxía era cousa únicamente daqueles profesionais que desenvolvían a 

súa laboura profesional en talleres ou fábricas, por unha nova concepción da tecnoloxía como 

un compoñente intrínseco da sociedade actual e cunha proxección multidireccional no futuro. 

Por outro lado o desenvolvemento da Tecnoloxía nos dous últimos séculos foi maior 

que no resto da historia da humanidade, os avances tecnolóxicos incidiron dun xeito importante 

na mellora da nosa calidade de vida, basta pararse e mirar ó noso entorno para vernos rodeados 

de aparellos que nos facilitan a nosa actividade e que están máis ou menos relacionados coa 

tecnoloxía. 

Estes dous factores xustifican sobradamente a necesidade de dota-los homes e mulleres 

do futuro dunha formación técnica elemental, extensible a quen teña unha actividade profesional 

sen relación aparente coa área tecnolóxica. 

A Tecnoloxía constitúe un campo de actividade froito da influencia mutua entre ciencia 

e técnica e da realimentación que unha produce na outra. Apoiándose nas aportacións da ciencia 

sobre o coñecemento da natureza das cousas e das leis que rexen estes fenómenos, a tecnoloxía 

estudia qué conxunto de ideas organizadas e de acción sistemáticas poden posibilitar a 

transformación de materias primas en productos e servicios que contribúan a mellora-la nosa 

calidade de vida. É, por tanto, o conxunto de procesos de invención, fabricación e uso de 

obxectos e artefactos que satisfán determinadas necesidades humanas e facilitan as condicións 

para unha vida máis segura, máis san ou máis confortable. Dentro da Educación Secundaria 

Obrigatoria constitúe unha área independente. 

Esta programación de Tecnoloxía para a etapa de Educación Secundaria Obrigatoria 

fundaméntase  este ano para a etapa completa na Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da 

Calidade Educativa (LOMCE). 

A ensinanza da Tecnoloxía supón por en xogo unha serie de compoñentes que 

constitúen a área: 

- Un compoñente científico. Ciencia e tecnoloxía intimamente relacionadas. 

- Un compoñente social e cultural. A tecnoloxía modifica as condicións de vida e 

organización social. 

- Un compoñente técnico. Técnicas utilizadas na vida laboral e profesional. 

- Un compoñente metodolóxico. Favorece a aprendizaxe, aproveitando optimamente os 

recursos e medios. 

- Un compoñente de representación gráfica e verbal. Para comunicar, expresar e avaliar 

ideas e proxectos. 

A inclusión desta área no currículo obrigatorio permite: explorar novos horizontes de 

aprendizaxe, aumenta-la autonomía persoal dos alumnos e correxi-la segregación sexual en 

materia laboral, rompendo estereotipos. 
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COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO. 

O Departamento de Tecnoloxía do IES Poeta Añón está formado por dous profesores 

con destino definitivo no centro. O profesor Fernando Otero Bugidos imparte Tecnoloxía en 3º 

de ESO (3ºESO A e 3ºESO B), Matemáticas Aplicadas en 4º ESO e  TIC en 4º ESO; así mesmo 

exerce a Secretaría do Centro. A profesora Ana Moure Sánchez imparte Tecnoloxía nos tres 

grupos de segundo (2º ESO A, 2º ESO B e 2ºAgrupamento Flexible),  Tecnoloxía en cuarto 

curso (4ºESO) e Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (IAE) en cuarto curso 

(4ºESO); tamén exerce a Xefatura de Departamento. 

 

Curso 2ºESOA 2ºESOB 2ºESO-

AGRUP 

3ºESOA 3ºESOB 4ºESO-

TECNO 

4ºESO-

TIC 

4ºESO-

IAE 
Nºalumnos 15 14 8 14 13 3 10 3 

 

DATOS XERAIS DO ALUMNADO 

O IES “Poeta Añón” pertence ó concello de Outes e está situado na capital municipal, A 

Serra de Outes. Este municipio atópase no suroeste da provincia de A Coruña, ocupando máis 

da metade da parte septentrional da ría que forma o río Tambre. Limita cos municipios de Noia, 

Mazaricos, Muros e Negreira. A capital municipal está na Serra, que dista 7 km. de Noia, 15 de 

A Picota (Mazaricos), 25 de Muros, 40 de Santiago e 105 da capital provincial. A súa superficie 

está dividida en 10 parroquias que de leste a oeste son: Sto. Ourente de Entíns, Cando, Tarás, 

Sta. María de Entíns, Matasueiro, S. Pedro de Outes, Valadares, Roo, Outeiro e Sabardes. 

O total de habitantes do concello é de 8505 persoas, segundo o censo realizado en 2007, 

o cal supón unha densidade de 84´5 habitantes por km
2
, se ben a poboación tende  a  

concentrarse  no  litoral,  de  xeito  que  a  maioría  vive  nuns  cantos  núcleos próximos á costa: 

A Serra (cuns 2.400 h.), O Freixo (arredor de 1.500 h.), Serantes- Vara,  Cruceiro  de  Roo  e  A  

Pontenafonso  que  suman  en  total  máis  da  metade  da poboación. 

Trátase dun concello agrícola-gandeiro e marisqueiro, aínda que tamén hai unha 

poboación adicada á industria, na que hai que destacar serradeiros, asteleiros e construción. Ten 

importancia así mesmo o sector servizos, sobre todo a hostalería coa existencia de diversas 

casas de turismo rural. 

O noso centro é de marcado carácter rural. Case a totalidade do alumnado fala e 

desenvólvese habitualmente en galego na escola. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA TECNOLOXÍA AO DESENEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES) 

A área de Tecnoloxía contribúe ó desenvolvemento da competencia de interacción no 

medio físico, principalmente, mediante o coñecemento e a comprensión de obxectos, procesos, 

sistemas e ambientes tecnolóxicos e a través do desenvolvemento de destrezas técnicas e 

habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. A interacción cun contorno no 

que o tecnolóxico constitúe un elemento esencial, vese facilitada polo coñecemento e utilización 

do proceso de resolución técnica de problemas e a súa aplicación para identificar e dar resposta 
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a necesidades, avaliando o proceso e os seus resultados. Pola súa parte a análise de obxectos e 

sistemas técnicos desde varios puntos de vista, permite coñecer como foron deseñados e 

construídos os elementos que os forman e a súa función no conxunto, facilitando o seu uso e a 

súa conservación. 

Ó  desenvolvemento  da  capacidade  e  da  disposición  para  lograr  un contorno 

saudable e unha mellora na calidade de vida,mediante o coñecemento e análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento de actitudes responsables de 

consumo racional. 

Á adquisición da  autonomía e iniciativa persoal, que de modo particular proporciona 

esta materia para abordar os problemas tecnolóxicos, fomentada pola metodoloxía empregada 

na aula. 

As diferentes fases do proceso; a formulación adecuada dos problemas; a presentación 

de ideas que se analizan desde distintos puntos de vista; a elección da mais adecuada;  a  

planificación  e  execución  do  proxecto,  a  avaliación  do  seu desenvolvemento e do 

obxectivo alcanzado e por último, a realización de propostas de mellora; ofrecen oportunidades 

para o desenvolvemento de calidades persoais. 

Ó desenvolvemento da competencia no tratamento da información e da competencia 

dixital, propiciado polo tratamento especifico das tecnoloxías da información e comunicación, 

integrado nesta materia. 

Están asociados ao seu desenvolvemento os contidos que permiten localizar, procesar, 

elaborar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. Por outra parte debe 

destacarse, en relación co desenvolvemento desta competencia, a importancia do uso das 

tecnoloxías da información e comunicación como ferramentas de simulación de procesos 

tecnolóxicos e para a adquisición de destrezas con linguaxes especificas como a icónica ou a 

gráfica. 

Á adquisición da competencia social e cidadá, virá determinada polo modo no que se 

aborden os contidos, especialmente os asociados ao proceso de resolución de problemas  

tecnolóxicos,  onde  o  alumnado  ten  múltiples  ocasións  para  expresar  e discutir 

adecuadamente ideas e razoamentos, escoitar a outras persoas, abordar dificultades, xestionar 

conflitos e tomar decisións practicando o diálogo e a negociación e adoptando actitudes de 

respecto e tolerancia cara os seus compañeiros-as. 

Ó coñecemento da organización e funcionamento das sociedades, propiciado polo 

análise do seu desenvolvemento tecnolóxico e da súa influencia nos cambios económicos e de 

organización social que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade.A actividade 

tecnolóxica, por outra parte, caracterízase polo traballo colectivo, que permite o 

desenvolvemento de habilidades relevantes de interacción social. 

Á configuración da competencia matemática, mediante o uso instrumental de 

ferramentas matemáticas, na súa xusta dimensión e de maneira fortemente contextualizada.,na 

medida na que proporciona situacións de aplicabilidade a diversos campos, facilita a 

visibilidade desas aplicacións e das relacións entre os contidos matemáticos e pode colaborar á 

mellora da confianza no uso desas ferramentas matemáticas.  Algunhas  delas  están  

especialmente  presentes  nesta  materia,  como  a medición e o cálculo de magnitudes básicas, o 
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uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos, a resolución de problemas baseados na 

aplicación de expresións matemáticas, referidas a principios e fenómenos físicos, que resolven 

problemas prácticos ou necesidades sociais. 

A adquisición da competencia en comunicación lingüística, conséguese a través dun 

vocabulario especifico, que ten que utilizarse nos procesos de busca, análise, selección, resumo 

e comunicación de información. A lectura, interpretación e redacción de informes e documentos 

técnicos contribúe ao coñecemento e á   capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e 

das súas estruturas formais. 

Ó uso da lingua galega nun contexto tecnolóxico (léxico especifico) estende o seu 

ámbito de aplicación facilitando a normalización da lingua no ámbito profesional. 

Á adquisición da competencia de aprender a aprender, conséguese polo 

desenvolvemento  de  estratexias  de  resolución  de  problemas,  reflexións  sobre  as relacións 

de causa – efecto, a contrastación nos procesos de experimentación e construción.   O   estudo   

metódico   de   obxectos,   sistemas   ou   contornos   axuda  a desenvolver  habilidades  e  

estratexias  cognitivas  e  promove  actitudes  e  valores necesarios para a aprendizaxe. 

Á adquisición da competencia cultural e artística, propiciada polo desenvolvemento da 

iniciativa, a imaxinación e a creatividade na resolución das necesidades sociais e permite unha 

mellor apreciación das manifestacións culturais que sempre incorporan elementos técnicos. 

Para os diversos cursos de ESO, explicaremos máis adiante a contribución das 

competencias de xeito detallado nas táboas correspondentes a cada curso. O decreto 86/2015 

establece as seguintes competencias clave do currículo, e no restro da programación 

utilizaremos os acrónimos que aquí sinalamos: 

Comunicación lingüística (CCL) 

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

Competencia dixital (CD) 

Aprender a aprender (CAA) 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
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4. CONCRECION DOS OBXECTIVOS DIDÁCTICOS DA ÁREA DE TECNOLOXÍA 

A Tecnoloxía dentro da educación secundaria obligatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, 

exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre 

mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 

calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 

sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 

a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran achegas 

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do 

deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 

sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como 

dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural 

nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona 

 

 

5. CURSO 2º ESO.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE EVALUABLE 

DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA 

AVALIACIÓN. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos    

a 

b 

f 

g 

h 

l 

B1.1. Fases do 

proxecto 

tecnolóxico. A 

tecnoloxía como 

resposta ás 

necesidades 

humanas. 

B1.2. Deseño de 

prototipos ou 

maquetas para 

resolver 

problemas 

técnicos. 

B1.1. Identificar e describir as 

etapas necesarias para a 

creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu 

deseño ata a súa 

comercialización.  

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá 

solución a un problema técnico sinxelo, 

mediante o proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos.  

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Todas as 

avaliacións. 

Deseña un 

prototipo que dá 

solución a un 

problema técnico 

sinxelo con 

pequenos erros na 

representación 

Deseño do prototipo 

realizado nun 

sistema de 

representación 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

B1.3. 

Planificación e 

construción de 

prototipos ou 

maquetas 

mediante o uso 

responsable de 

materiais, 

ferramentas e 

técnicas 

axeitadas. 

B1.4. Traballo en 

B1.2. Realizar as operacións 

técnicas previstas nun plan de 

traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con 

criterios de economía, 

seguridade e respecto polo 

ambiente. 

TEB1.2.1. Elabora a documentación 

necesaria para a planificación da 

construción do prototipo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Cubre os 

documentos 

básicos 

necesarios para a 

planficación 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. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Fabrica un 

prototipo que case 

dá solución ao 

problema técnico 

principal 

plantexado. 

Fabricación do 

prototipo. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

h 

m 

o 

equipo. 

Distribución de 

tarefas e 

responsabilidade

s. Seguridade no 

contorno de 

traballo.  

B1.5. 

Documentación 

técnica. 

Normalización. 

 

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito 

responsable e respectuoso. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Mantén 

habitualmente 

unha actitude de 

respeto e 

colaboración cos 

seus compañeiros. 

Observación na 

aula. 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica    

b 

f 

n 

B2.1. Bosquexos, 

esbozos, vistas e 

perspectivas. 

Cotación e 

escalas. 

Normalización. 

B2.1. Representar obxectos 

mediante vistas e perspectivas 

aplicando criterios de 

normalización e escalas.  

TEB2.1.1. Representa mediante vistas 

e perspectivas obxectos e sistemas 

técnicos, mediante esbozos e 

empregando criterios normalizados de 

cotación e escala.  

CMCCT 

CAA 

  

Todas as 

avaliacións. 

Representa 

mediante esbozos 

en perspectiva 

caballera ou 

isométrica 

obxectos ou 

sistemas técnicos 

nos que se aprecie 

axeitadamente o 

obxecto ou 

sistema a fabricar. 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 

b 

e 

B2.2. Elementos 

de información 

de produtos 

tecnolóxicos: 

B2.2. Interpretar esbozos e 

bosquexos sinxelos como 

elementos de información de 

produtos tecnolóxicos. 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e 

bosquexos sinxelos como elementos 

de información de produtos 

tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Interpreta esbozos 

e bosquexos de 

produtos 

tecnolóxicos 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

f 

n 

esbozos e 

bosquexos.  

 

  

sinxelos. probas escritas. 

b 

e 

f 

h 

o 

B2.3. 

Documentación 

técnica asociada 

a un produto 

tecnolóxico. 

Aplicacións 

informáticas de 

deseño asistido 

por computador e 

de simulación. 

B2.3. Explicar mediante 

documentación técnica as 

fases dun produto desde o 

seu deseño ata a súa 

comercialización. 

TEB2.3.1. Produce os documentos 

relacionados cun prototipo sinxelo 

empregando software específico de 

apoio. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

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. 

Bloque 3. Materiais de uso técnico     

b 

f 

h 

o 

B3.1. Materiais 

utilizados na 

construción de 

obxectos 

tecnolóxicos. 

B3.2. 

Propiedades dos 

materiais 

técnicos. 

B3.1. Analizar as propiedades 

dos materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos. 

TEB3.1.1. Describe as características 

propias dos materiais de uso técnico. 

 

CCL 

CMCCT 

Característi

cas xerais: 

1º 

avaliación. 

A madeira: 

2º 

avaliación. 

Os metais: 

3º 

avaliación. 

Describe as 

propiedades máis 

importantes dos 

materiais 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais 

con que están fabricados obxectos 

técnicos cotiás. 

 

CMCCT 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Identifica os 

principais 

materiais cos que 

están fabricados 

obxectos técnicos 

cotiás. 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 

b 

e 

f 

g 

m 

B3.3. Técnicas 

de traballo cos 

materiais para a 

fabricación dos 

obxectos 

técnicos. 

Ferramentas do 

taller. 

B3.4. Normas de 

seguridade e 

saúde no taller. 

B3.2. Manipular e mecanizar 

materiais convencionais 

asociando a documentación 

técnica ao proceso de 

produción dun obxecto, 

respectando as súas 

características e empregando 

técnicas e ferramentas 

adecuadas, con especial 

atención ás normas de 

seguridade e saúde. 

TEB3.2.1. Identifica e manipula con 

seguridade as ferramentas do taller en 

operacións básicas de conformación 

dos materiais de uso técnico. 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Todas as 

avaliacións. 

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. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Elabora un plan 

básico de traballo 

no taller tendo en 

conta as normas 

fundamentais de 

seguridade e 

saúde 

Realización do plan 

no taller 

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos    

b 

f 

h 

o 

B4.1. Estruturas: 

elementos, tipos 

e funcións. 

B4.2. Esforzos 

básicos aos que 

están sometidas 

B4.1. Analizar e describir os 

esforzos aos que están 

sometidas as estruturas, 

experimentando en prototipos. 

TEB4.1.1. Describe audiovisual ou 

dixital, as características propias que 

configuran os tipos de estruturas, 

apoiándose en información escrita. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

  

1º 

Avaliación. 

Describe as 

principais 

características dos 

diferentes tipos de 

estructuras. 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

as estruturas. TEB4.1.2. Identifica os esforzos 

característicos e a súa transmisión nos 

elementos que configuran a estrutura. 

 

CMCCT 

CAA 

  

1º 

Avaliación. 

Identifica os 

esforzos 

característicos 

nunha estrutura 

sinxela. 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 

b 

f 

g 

h 

o 

B4.3. 

Mecanismos de 

transmisión e 

transformación 

do movemento 

en máquinas e 

sistemas.  

B4.4. Relación 

de transmisión. 

B4.5. 

Simuladores de 

sistemas 

mecánicos. 

B4.2. Identificar operadores 

mecánicos de transformación 

e transmisión de movementos 

en máquinas e sistemas e 

empregalos para deseñar e 

montar sistemas mecánicos. 

TEB4.2.1. Describe, mediante 

información escrita e gráfica, como 

transforman e transmiten o movemento 

distintos mecanismos. 

 

CCL 

CMCCT 

3º 

Avaliación. 

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. 

 

CMCCT 3º 

Avaliación. 

Calcula relacións 

de transmisións 

simples en poleas 

e engrenaxes 

Realización de 

exercicios. 

Realización de 

probas escritas. 

TEB4.2.3. Explica a función dos 

elementos que configuran unha 

máquina ou un sistema desde o punto 

de vista estrutural e mecánico. 

 

CCL 

CMCCT 

3º 

Avaliación. 

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. 

CMCCT 

CD 

3º 

Avaliación. 

Simula e interpreta 

con software 

especifico o 

Exercicios de 

simulación no 

ordenador da aula.. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

 

funcionamento de 

sistemas 

mecánicos 

sinxelos.  

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas 

mecánicos que cumpran unha función 

determinada. 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

3º 

Avaliación. 

Deseña e fabrica 

un sistema 

mecánico sinxelo 

que acade unha 

multiplicación de 

forza. 

Deseño e 

fabricación do 

sistema mecánico. 

b 

e 

f 

g 

B4.6. Circuítos 

eléctricos: 

compoñentes 

básicos, 

funcionamento e 

simboloxía. 

B4.3. Deseñar e simular 

circuítos eléctricos con 

simboloxía adecuada e 

montalos con operadores 

elementais. 

 

 

 

 

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos 

eléctricos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, motores, 

baterías e conectores. 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2º Avaliación. Deseña e monta 

circuitos 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. 

 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

2º Avaliación. Deseña e 

experiementa con 

circuítos eléctricos 

básicos mediante 

software específico. 

 

Exercicios de 

simulación no 

ordenador da aula. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación    

f B5.1. Elementos 

dun equipamento 

informático. 

B5.1. Distinguir as partes 

operativas dun equipamento 

informático. 

TEB5.1.1. Identifica as partes dun 

computador. 

CMCCT 

CD 

3º Avaliación. Identifica as partes 

fundamentais dun 

computador. 

 

Realización 

de exercicios. 

Realización de probas 

escritas. 

 

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B5.2. Deseño, 

elaboración e 

comunicación de 

proxectos 

técnicos coas 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

B5.2. Utilizar un equipamento 

informático para elaborar e 

comunicar proxectos técnicos 

sinxelos. 

TEB5.2.1. Manexa programas e 

software básicos. 

CMCCT 

CD 

Todas as 

avaliacións. 

Manexa 

básicamente 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. 

CMCCT 

CD 

Todas as 

avaliacións. 

Utiliza 

adecuadamente o 

ordenador asignado 

respetando as 

normas de manexo. 

 

Observación do 

manexo na aula. 

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde CCL Todas as Utiliza un programa Realización de 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso   

Obxe

ctivo

s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias Clave 

Temporaliz

ación 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

proxectos técnicos sinxelos con 

equipamentos informáticos. CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

avaliacións. de ofimática para a 

elaboración dun 

proxecto técnico 

sinxelo. 

exercicios no 

ordenador da aula. 

b 

e 

f 

g 

n 

B5.3. 

Programación de 

aplicacións 

informáticas. 

Estrutura e 

elementos 

básicos dun 

programa 

informático. 

B5.3. Deseñar e elaborar unha 

aplicación mediante un 

contorno de programación 

gráfico, utilizando o proceso 

de resolución de problemas 

tecnolóxicos. 

TEB5.3.1. Deseña e elabora 

aplicacións informáticas sinxelas 

mediante un contorno de programación 

gráfico. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

3º Avaliación. Realiza videoxogos 

moi sinxelos co 

programa Scratch. 

Aplicacións 

acadadas. 

Realizacións de 

probas escritas 
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6. CURSO 3º ESO.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE EVALUABLE DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 

CADA ESTÁNDAR E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos     

a 

b 

f 

g 

h 

l 

o 

B1.1. Fases do proxecto 

tecnolóxico. A tecnoloxía 

como resposta ás 

necesidades humanas. 

B1.2. Deseño de 

prototipos ou maquetas 

para resolver problemas 

técnicos. 

B1.1. Identificar e describir as etapas 

necesarias para a creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu deseño ata a 

súa comercialización, investigar a súa 

influencia na sociedade e propor 

melloras desde o punto de vista tanto 

da súa utilidade como do seu posible 

impacto social. 

TEB1.1.1. Deseña un prototipo 

que dá solución a un problema 

técnico, mediante o proceso de 

resolución de problemas 

tecnolóxicos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

Todas as 

avaliacións. 

Obtén unha 

cualificación 

positiva como 

mínimo en dous 

dos proxectos 

técnicos realizados. 

En cada unha das 

avaliacións, deseño dun 

prototipo que dea 

solución a un problema 

formulado. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.3. Planificación e 

construción de prototipos 

ou maquetas mediante o 

uso responsable de 

materiais, ferramentas e 

técnicas axeitadas. 

B1.4. Traballo en equipo. 

Distribución de tarefas e 

responsabilidades. 

Seguridade no ámbito de 

traballo. 

B1.5. Documentación 

técnica. Normalización. 

Utilización das 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación. 

B1.2. Realizar as operacións técnicas 

previstas nun plan de traballo 

utilizando os recursos materiais e 

organizativos con criterios de 

economía, seguridade e respecto polo 

ambiente, e valorando as condicións do 

contorno de traballo. 

TEB1.2.1. Elabora a 

documentación necesaria para a 

planificación da construción do 

prototipo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Obtén unha 

cualificación 

positiva como 

mínimo en dous 

dos proxectos 

técnicos realizados. 

En cada unha das 

avaliacións, 

elaboración da 

documentación técnica 

que debe acompañar o 

proxecto. 

TEB1.2.2. Constrúe un 

prototipo que dá solución a un 

problema técnico, mediante o 

proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Obtén unha 

cualificación 

positiva como 

mínimo en dous 

dos proxectos 

técnicos realizados. 

En cada unha das 

avaliacións, 

construción dun 

prototipo a partir do 

deseño realizado e da 

documentación técnica 

elaborada. 

TEB1.2.3. Traballa en equipo 

de xeito responsable e 

respectuoso. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Obtén unha 

valoración positiva 

do seu traballo e da 

súa evolución na 

realización de 

proxectos e 

prácticas como 

mínimo en dúas 

Observación directa 

diaria do alumnado na 

realización de 

proxectos e prácticas 

para realizar un 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

avaliacións. seguimento da súa 

evolución como 

membro dun grupo e 

do grupo mesmo. 

 Bloque 2. Expresión e comunicación técnica     

b 

e 

f 

n 

B2.1. Elementos de 

información de produtos 

tecnolóxicos: esbozos e 

bosquexos. 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos 

como elementos de información de 

produtos tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e 

bosquexos como elementos de 

información de produtos 

tecnolóxicos. 

CMCCT 

CAA 

 

Todas as 

avaliacións. 

Interpreta esbozos e 

bosquexos de 

produtos 

tecnolóxicos 

sinxelos. 

Interpretación de 

esbozos e bosquexos. 

 

b 

e 

f 

h 

o 

B2.2. Documentación 

técnica asociada a un 

produto tecnolóxico. 

Aplicacións informáticas 

de deseño gráfico por 

computador ou de 

simulación.  

B2.2. Explicar, mediante 

documentación técnica, as fases dun 

produto desde o seu deseño ata a súa 

comercialización. 

TEB2.2.1. Produce os 

documentos relacionados cun 

prototipo empregando software 

específico de apoio. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Segunda 

avaliación: 

contidos 

relativos ao 

deseño 

gráfico por 

computador. 

Realiza debuxos 

simples 

empregando o 

software de deseño 

gráfico asistido por 

computador 

QCAD. 

Elaboración da 

documentación do 

proxecto técnico 

realizado en cada 

avaliación. 

Realización de esbozos 

e bosquexos a partir de 

obxectos e de ideas. 

Realización de 

prácticas de deseño 

gráfico por computador 

con QCAD. 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico     

b 

e 

f 

g 

h 

B3.1. Materiais utilizados 

na construción de 

obxectos tecnolóxicos.  

B3.2. Propiedades dos 

materiais técnicos: 

B3.1. Analizar as propiedades dos 

materiais utilizados na construción de 

obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a 

súa estrutura interna, en relación coas 

propiedades que presentan e as 

TEB3.1.1. Describe as 

características propias dos 

materiais de uso técnico, 

comparando as súas 

propiedades. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Terceira 

avaliación. 

Describe as 

características 

propias dos 

materiais de uso 

Elaboración de 

traballos monográficos 

de investigación. 

Exposición de traballos 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

o técnicas de 

identificación. 

modificacións que se poidan producir. técnico máis 

comúns: madeira, 

metais e plásticos. 

monográficos de 

investigación. 

TEB3.1.2. Explica as técnicas 

de identificación das 

propiedades mecánicas dos 

materiais de uso técnico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Terceira 

avaliación. 

Explica as técnicas 

de identificación 

máis comúns das 

propiedades 

mecánicas dos 

materiais de uso 

técnico: ensaios de 

propiedades 

mecánicas. 

Elaboración de 

traballos monográficos 

de investigación. 

Exposición de traballos 

monográficos de 

investigación. 

Realización de 

prácticas 

 Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control     

b 

f 

h 

o 

B4.1. Efectos da corrente 

eléctrica. Lei de Joule. 

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía 

eléctrica e a súa capacidade de 

conversión noutras manifestacións 

enerxéticas. 

TEB4.1.1. Explica os 

principais efectos da corrente 

eléctrica e a súa conversión.  

CCL 

CMCCT 

Primeira 

avaliación. 

Explica a 

transformación da 

enerxía eléctrica 

noutras formas de 

enerxía. 

Realización de probas 

escritas. 

Realización de mapas 

que representen a 

conversión de enerxía 

eléctrica noutras 

formas de enerxía. 

b 

f 

B4.2. Circuíto eléctrico: 

magnitudes eléctricas, 

elementos, 

funcionamento e 

simboloxía. Lei de Ohm. 

B4.3. Instrumentos de 

medida das magnitudes 

eléctricas básicas. 

B4.2. Experimentar con instrumentos 

de medida e obter as magnitudes 

eléctricas básicas.  

 

TEB4.2.1. Utiliza os 

instrumentos de medida para 

coñecer as magnitudes 

eléctricas de circuítos básicos.  

CMCCT 

CAA 

Primeira 

avaliación. 

Utiliza un 

polímetro para 

determinar valores 

de resistencias e 

tensións en 

circuítos básicos. 

Realización de 

prácticas de medida de 

magnitudes eléctricas 

empregando un  

polímetro. 

TEB4.2.2. Calcula as 

magnitudes eléctricas básicas 
CMCCT Primeira Calcula as Realización de probas 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

en circuítos eléctricos sinxelos.  avaliación. magnitudes 

eléctricas básicas 

en circuítos serie e 

circuítos paralelo 

con dúas 

resistencias. 

escritas. 

Realización de 

exercicios na aula. 

b 

f 

g 

B4.4. Deseño, simulación 

e montaxe de circuítos 

eléctricos e electrónicos 

básicos. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos con 

simboloxía adecuada e montar circuítos 

con operadores elementais.  

TEB4.3.1. Deseña e monta 

circuítos eléctricos e 

electrónicos básicos 

empregando lámpadas, 

zumbadores, díodos LED, 

transistores, motores, baterías, 

conectores, condensadores e 

resistencias.  

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

Primeira 

avaliación. 

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. 

TEB4.3.2. Deseña circuítos 

eléctricos básicos, utilizando 

software específico e 

simboloxía adecuada, e 

experimenta cos elementos que 

o configuran. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Primeira 

avaliación. 

Deseña circuítos 

eléctricos básicos 

empregando 

simuladores e a 

simboloxía 

normalizada. 

Realización de 

prácticas empregando  

simuladores de 

circuítos eléctricos. 

b 

e 

f 

g 

B4.5. Sistemas de control 

por computador. 

Elementos básicos de 

programación. 

B4.4. Deseñar, montar e programar un 

sistema sinxelo de control. 

TEB4.4.1. Elabora un 

programa informático que 

xestione o funcionamento dun 

sistema de control. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Segunda 

avaliación. 

 Elabora un 

programa 

informático que 

permite o control 

do acendido e 

apagado de un 

Realización de 

programas informáticos 

para o control de 

dispositivos. 

Prácticas de control de 

dispositivos a través de 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

conxunto de LED. equipos informáticos.  

 Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación     

f B5.1. Elementos dun 

equipamento informático. 

B5.1. Distinguir as partes operativas 

dun equipamento informático. 

TEB5.1.1. Identifica as partes 

dun computador e é capaz de 

substituír e montar pezas clave. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Terceira 

avaliación. 

Identifica as partes 

dun computador. 

Realización de probas 

escritas. 

Realización de 

prácticas na aula. 

a 

b 

e 

f 

g 

m 

B5.2. Ferramentas e 

aplicacións básicas para a 

procura, a descarga, o 

intercambio e a 

publicación de 

información. 

B5.3. Medidas de 

seguridade no uso dos 

sistemas de intercambio 

de información. 

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas 

de intercambio de información. 

TEB5.2.1. Manexa espazos 

web, plataformas e outros 

sistemas de intercambio de 

información. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Manexa os espazos 

de intercambio de 

información de 

carácter educativo 

que se empregan no 

centro. 

Utilización ao longo de 

todo o curso das 

diferentes plataformas 

educativas que se 

empregan no centro 

para o intercambio de 

información co 

alumnado. 

TEB5.2.2. Coñece as medidas 

de seguridade aplicables a cada 

situación de risco. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

Todas as 

avaliacións. 

Coñece as medidas 

de seguridade 

relativas á 

preservación de 

datos de carácter 

persoal. 

Utilización ao longo de 

todo o curso das 

diferentes plataformas 

educativas que se 

empregan no centro 

para o intercambio de 

información co 

alumnado. 

b 

e 

f 

g 

h 

o 

B5.4. Deseño, 

elaboración e 

comunicación de 

proxectos técnicos coas 

tecnoloxías da 

información e da 

B5.3. Utilizar un equipamento 

informático para elaborar e comunicar 

proxectos técnicos. 

TEB5.3.1. Instala e manexa 

programas e software básicos. 
CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Manexa programas 

e software 

Instalación de 

programas. 

Manexo de programas 

de diferentes tipos ao 

longo de todo o curso. 
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 Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso     

Obxecti

vos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

Clave 

Temporalizac

ion 

Grao mínimo de 

consecución  

Procedementos e 

instrumentos da 

avaliacion 

comunicación.  TEB5.3.2. Utiliza 

adecuadamente equipamentos 

informáticos e dispositivos 

electrónicos.  

CMCCT 

CD 

CAA 

Todas as 

avaliacións. 

Utiliza 

adecuadamente o 

portátil asignado. 

Utilización do 

equipamento 

informático ao longo de 

todo o curso. 

TEB5.3.3. Elabora, presenta e 

difunde proxectos técnicos con 

equipamentos informáticos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Todas as 

avaliacións. 

Terceira 

avaliación: 

contidos 

relativos ao 

procesado e 

presentación 

de 

información 

con 

ferramentas 

ofimáticas. 

Elabora, presenta e 

difunde 

información 

empregando 

equipamentos 

informáticos. 

Realización de 

prácticas con 

ferramentas ofimáticas. 

Presentación de 

traballos e proxectos 

técnicos empregando 

equipamentos 

informáticos. 
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7. CURSO 4º ESO TECNOLOXÍA.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE EVALUABLE DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN DE CADA ESTÁNDAR E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN. 

 

Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación  

e 

h 

o 

B1.1. Elementos e 

dispositivos de 

comunicación con fíos e 

sen eles. 

 

B1.2. Tipoloxía de redes. 

B1.1. Analizar os 

elementos e os sistemas 

que configuran a 

comunicación con fíos e 

sen eles. 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os 

sistemas fundamentais que se utilizan 

na comunicación con fíos e sen eles. 

CCL 

CMCCT  

CD 

3ª Avaliación. 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. 

CCL 

CMCCT 

CD 

3ª Avaliación. Sinala os aspectos 

básicos das 

formas de 

conexión na 

comunicación 

entre dispositivos 

dixitais. 

Probas escritas. 

b 

e 

f 

h 

o 

B1.3. Publicación e 

intercambio de 

información en medios 

dixitais. 

B1.2. Acceder a servizos 

de intercambio e 

publicación de 

información dixital con 

criterios de seguridade e 

uso responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e 

publica información a través de internet 

empregando servizos de localización, 

comunicación intergrupal e xestores de 

transmisión de son, imaxe e datos. 

CD 

CAA 

CSIEE 

3ª Avaliación. 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. 

CD 

CSC 

3ª Avaliación. Aplica medidas de 

seguridade ás 

situacións máis 

graves de risco. 

Probas escritas. 

Prácticas nos 

ordenadores da 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

aula-taller. 

b 

e 

f 

B1.4. Conceptos básicos e 

introdución ás linguaxes 

de programación. 

B1.3. Elaborar programas 

informáticos sinxelos. 

TEB1.3.1. Desenvolve un programa 

informático sinxelo para resolver 

problemas, utilizando unha linguaxe de 

programación. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

CD 

3ª Avaliación. Realiza un 

programa 

informático sinxelo 

en linguaxe C. 

Probas escritas. 

Prácticas nos 

ordenadores da 

aula-taller. 

b 

e 

f 

B1.5. Uso de 

computadores e outros 

sistemas de intercambio de 

información. 

B1.4. Utilizar 

equipamentos 

informáticos. 

TEB1.4.1. Utiliza o computador como 

ferramenta de adquisición e 

interpretación de datos, e como 

realimentación doutros procesos cos 

datos obtidos. 

CMCCT  

CD 

CAA 

3ª Avaliación. Usa o computador 

nunha actividade 

como ferramenta 

de adquisición e 

interpretación de 

datos. 

Prácticas nos 

ordenadores da 

aula-taller. 

Bloque 2. Instalacións en vivendas    

f 

g 

B2.1. Instalacións 

características: eléctrica, 

de auga sanitaria e de 

saneamento. 

B2.2. Outras instalacións: 

calefacción, gas, aire 

acondicionado e domótica. 

B2.1. Describir os 

elementos que compoñen 

as instalacións dunha 

vivenda e as normas que 

regulan o seu deseño e a 

súa utilización.  

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións 

típicas nunha vivenda. 

CMCCT 

CAA 

3ª Avaliación. Recoñece as 

instalacións típicas 

dunha vivenda 

sinxela. 

Probas escritas. 

TEB2.1.2. Describe os elementos que 

compoñen as instalacións dunha 

vivenda. 

CCL 

CMCCT 

3ª Avaliación. Identifica os 

elementos 

fundamentais das 

instalacións dunha 

vivenda. 

Probas escritas. 

b 

e 

f 

B2.3. Normativa, 

simboloxía, análise e 

montaxe de instalacións 

básicas. 

B2.4. Aforro enerxético 

B2.2. Realizar deseños 

sinxelos empregando a 

simboloxía axeitada. 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa 

simboloxía de instalacións eléctricas, 

calefacción, subministración de auga e 

saneamento, aire acondicionado e gas. 

CMCCT 

CAA 

3ª Avaliación. Identifica e 

manexa a 

simboloxía dos 

elementos 

fundamentais de 

instalacións 

eléctricas, 

Probas escritas. 

Prácticas nos 

ordenadores da 

aula-taller. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

g 

nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 
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.  

CMCC 

CD 

CSC 

CSIEE 

3ª Avaliación. Deseña co 

computador unha 

instalación 

eléctrica para unha 

vivenda pequena. 

Prácticas nos 

ordenadores da 

aula-taller. 

b 

g 

f 

m 

B2.3. Normativa, 

simboloxía, análise e 

montaxe de instalacións 

básicas. 

B2.4. Aforro enerxético 

nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 

B2.3. Experimentar coa 

montaxe de circuítos 

básicos e valorar as 

condicións que contribúen 

ao aforro enerxético. 

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e 

experimenta e analiza o seu 

funcionamento. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

3ª Avaliación. Monta un circuito 

eléctrico sinxelo 

dunha instalación 

eléctrica en 

vivendas. 

Prácticas de 

montaxe na aula-

taller. 

a 

g 

h 

m 

B2.4. Aforro enerxético 

nunha vivenda. 

Arquitectura bioclimática. 

B2.4. Avaliar a 

contribución da 

arquitectura da vivenda, 

das súas instalacións e dos 

hábitos de consumo ao 

aforro enerxético. 

TEB2.4.1. Propón medidas de redución 

do consumo enerxético dunha vivenda. 

CAA 

CSC  

CSIEE 

3ª Avaliación. Sinala as medidas 

fundamentais de 

redución do 

consumo 

enerxético dunha 

vivenda. 

Probas escritas. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 3. Electrónica    

f 

g 

h 

o 

B3.1. Electrónica 

analóxica. 

B3.2. Compoñentes 

básicos. 

B3.3. Simboloxía e análise 

de circuítos elementais. 

B3.1. Analizar e describir 

o funcionamento e a 

aplicación dun circuíto 

electrónico e os seus 

compoñentes elementais. 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento 

dun circuíto electrónico formado por 

compoñentes elementais. 

 

CCL 

CMCCT 

1ª Avaliación. 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. 

 

CCL 

CMCCT 

1ª Avaliación. Explica de xeito 

básico as 

características e 

as funcións do 

resistor, 

condesador, díodo 

e transistor. 

Probas escritas. 

Exercicios na aula-

taller. 

e 

f 

B3.3. Simboloxía e análise 

de circuítos elementais. 

B3.4. Uso de simuladores 

para analizar o 

comportamento dos 

circuítos electrónicos. 

B3.2. Empregar 

simuladores que faciliten o 

deseño e permitan a 

práctica coa simboloxía 

normalizada. 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o 

deseño e a análise de circuítos 

analóxicos básicos, utilizando 

simboloxía axeitada. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

1ª Avaliación. Simula co 

computador 

circuítos 

analóxicos básicos 

e interpreta o seu 

funcionamento. 

Prácticas nos 

ordenadores da 

aula-taller. 

b 

f 

g 

B3.5. Montaxe de circuítos 

sinxelos. 

B3.3. Experimentar coa 

montaxe de circuítos 

elementais e aplicalos no 

proceso tecnolóxico. 

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de 

circuítos electrónicos básicos 

deseñados previamente.  

CMCCT 1ª Avaliación. 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. 

f B3.6. Electrónica dixital. B3.4. Realizar operacións 

lóxicas empregando a 

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas 

empregando a álxebra de Boole. 

CMCCT 1ª Avaliación. Realiza exercicios 

de lóxica sinxelos 

Probas escritas. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

g B3.7. Aplicación da 

álxebra de Boole a 

problemas tecnolóxicos 

básicos. 

álxebra de Boole na 

resolución de problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 
 

utilizando a 

álxebra de Boole. Exercicios na aula-

taller. 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións 

lóxicas con procesos técnicos. 

 

 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

1ª Avaliación. Aplica a 

formulación lóxica 

en procesos 

técnicos sinxelos. 

Probas escritas. 

Exercicios na aula-

taller. 

f 

g 

B3.8. Portas lóxicas. B3.5. Resolver mediante 

portas lóxicas problemas 

tecnolóxicos sinxelos. 

TEB3.5.1. Resolve mediante portas 

lóxicas problemas tecnolóxicos 

sinxelos. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

1ª Avaliación. Deseña con portas 

lóxicas 

minimizando co 

diagrama de 

Karnaugh 

problemas 

tecnolóxicos 

sinxelos. 

Probas escritas 

Prácticas de 

montaxe na aula-

taller. 

Bloque 4. Control e robótica     

f 

g 

B4.1. Sistemas 

automáticos; compoñentes 

característicos de 

dispositivos de control. 

B4.1. Analizar sistemas 

automáticos e describir os 

seus compoñentes 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes 

dos sistemas automáticos. 

 

 

CCL 

CMCCT 

2ª Avaliación. 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. 

CMCCT 

CAA 

2ª Avaliación. Diferencia un 

sistema de control 

en lazo aberto dun 

en lazo pechado. 

Probas escritas. 

Exercicios na aula-

taller. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

 

f 

g 

B4.2. Deseño e 

construción de robots.  

B4.3. Graos de liberdade. 

B4.4. Características 

técnicas. 

 

B4.2. Montar 

automatismos sinxelos. 

TEB4.2.1. Representa e monta 

automatismos sinxelos. 

CMCCT 

CAA 

1ª-2ª 

Avaliación. 
Deseña e fabrica 

un automatismo 

básico. 

Probas escritas. 

Deseño e 

fabricación dun 

proxecto de control 

na aula-taller. 

e 

g 

B4.5. O computador como 

elemento de programación 

e control. 

B4.6. Linguaxes básicas de 

programación. 

B4.7. Aplicación de 

tarxetas controladoras na 

experimentación con 

prototipos deseñados. 

B4.3. Desenvolver un 

programa para controlar 

un sistema automático ou 

un robot e o seu 

funcionamento de forma 

autónoma. 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa 

para controlar un sistema automático 

ou un robot que funcione de forma 

autónoma en función da realimentación 

que recibe do contorno. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

2ª Avaliación. 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. 

Bloque 5. Pneumática e hidráulica    

f 

h 

o 

B5.1. Análise de sistemas 

hidráulicos e pneumáticos. 

B5.2. Compoñentes. 

B5.1. Coñecer as 

principais aplicacións das 

tecnoloxías hidráulica e 

pneumática. 

TEB5.1.1. Describe as principais 

aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 

pneumática. 

 

CCL 

CMCCT 

2ª Avaliación. Relaciona 

algunhas 

aplicacións das 

tecnoloxías 

hidráulica e 

Probas escritas. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

pneumática. 

f 

h 

o 

B5.3. Principios físicos de 

funcionamento. 

B5.2. Identificar e 

describir as características 

e o funcionamento deste 

tipo de sistemas. 

TEB5.2.1. Identifica e describe as 

características e o funcionamento deste 

tipo de sistemas. 

 

CCL 

CMCCT 

2ª Avaliación. 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. 

f B5.4. Simboloxía. B5.3. Coñecer e manexar 

con soltura a simboloxía 

necesaria para representar 

circuítos. 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a 

nomenclatura para representar circuítos 

que resolvan un problema tecnolóxico. 

 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

2ª Avaliación. Debuxa esquemas 

pneumáticos ou 

hidráulicos que 

resolvan 

problemas 

tecnolóxicos 

sinxelos e nomea 

os seus 

elementos.  

Probas escritas. 

Exercicios na aula-

taller. 

e 

g 

B5.5. Uso de simuladores 

no deseño de circuítos 

básicos. 

B5.6. Aplicación en 

sistemas industriais. 

B5.4. Experimentar con 

dispositivos pneumáticos 

ou simuladores 

informáticos. 

TEB5.4.1. Realiza montaxes de 

circuítos sinxelos pneumáticos ou 

hidráulicos con compoñentes reais ou 

mediante simulación. 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

2ª Avaliación. Simula no 

ordenador 

montaxes de 

circuítos 

pneumáticos e 

hidráulicos 

sinxelos. 

Prácticas de 

ordenador na aula-

taller. 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade    

g B6.1. O desenvolvemento 

tecnolóxico ao longo da 

B6.1. Coñecer a evolución 

tecnolóxica ao longo da 

TEB6.1.1. Identifica os cambios 

tecnolóxicos máis importantes que se 

CMCCT 3ª Avaliación. Sinala os 

principais cambios 

Probas escritas. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

m 

historia. historia.  produciron ao longo da historia da 

humanidade. CAA 

CCEC 

CSC 

tecnolóxicos que 

máis repercutiron 

na historia da 

humanidade. 

Actividade 

webquest. 

l 

n 

B6.2. Análise da evolución 

de obxectos técnicos e 

tecnolóxicos. Importancia 

da normalización nos 

produtos industriais. 

B6.2. Analizar obxectos 

técnicos e tecnolóxicos 

mediante a análise de 

obxectos. 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e 

a súa relación co contorno, 

interpretando a súa función histórica e 

a evolución tecnolóxica. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC 

3ª Avaliación. 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. 

a 

f 

l 

n 

B6.3. Aproveitamento de 

materias primas e recursos 

naturais. 

B6.4. Adquisición de 

hábitos que potencien o 

desenvolvemento 

sustentable. 

B6.3. Valorar a 

repercusión da tecnoloxía 

no día a día. 

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor 

fronte ao desenvolvemento tecnolóxico 

a partir da análise de obxectos, 

relacionado inventos e descubertas co 

contexto en que se desenvolven. 

CCL  

CMCCT 

CSC 

CCEC 

3ª Avaliación. Analiza de xeito 

básico a relación 

entre o 

desenvolvemento 

tecnolóxico e o 

contexto histórico 

no que se produce. 

Probas escritas. 

Actividade 

webquest. 

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións 

tecnolóxicas, económicas e sociais en 

cada período histórico, axudándose de 

documentación escrita e dixital. 

CCL 

CMCCT 

CD 

3ª Avaliación. Con axuda da 

información de 

Internet por medio 

dunha actividade 

tipo webquest 

interpreta os 

principais cambios 

Probas escritas. 

Actividade 

webquest. 
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Obx

ectiv

os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competenc

ias clave 
Temporaliza

ción 

Grao Mínimo de 

consecución 

Procedementos e 

Instrumentos de 

avaliación 

CAA 

CSC 

CCEC 

tecnolóxicos, 

económicos e 

sociais ao longo da 

historia. 

 

 

 

8. CURSO 4º ESO TIC.CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE EVALUABLE DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE 

CADA ESTÁNDAR E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACIÓN. 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede  

a 

b 

f 

g 

B1.1. Políticas de 

seguridade para a 

protección do individuo 

na interacción coa 

rede. Contrasinais. 

Condutas e hábitos 

seguros. 

B1.1. Adoptar condutas e 

hábitos que permitan a 

protección do individuo na 

súa interacción na rede.  

TICB1.1.1. Interactúa con 

hábitos adecuados en 

contornos virtuais. 

CD 

CSC 

1ª 

Avaliación 

Respeta 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 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

Cumpre normas 

básicas de 

utilización de 

Probas escritas. 

Observación na 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

h 

i 

o 

B1.2. Intercambio e 

publicación de 

información dixital na 

rede. Seguridade e 

responsabilidade no 

uso dos servizos de 

publicación. 

da información persoal. contrasinais para 

a protección da 

información 

persoal.  

aula. 

a 

b 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B1.3. Dereitos de 

propiedade intelectual e 

de explotación dos 

materiais aloxados na 

web. Tipos de licenzas 

de distribución. 

B1.2. Acceder a servizos 

de intercambio e 

publicación de información 

dixital con criterios de 

seguridade e uso 

responsable. 

TICB1.2.1. Realiza actividades 

con responsabilidade sobre 

conceptos como a propiedade 

e o intercambio de información. 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC 

1ª 

Avaliación 

Respeta os 

dereitos de autor 

e a propiedade 

intelectual en 

internet. 

Probas escritas. 

Observación na 

aula. 

a 

g 

B1.4. Propiedade e 

distribución do software 

e da información. Tipos 

de licenzas de uso e 

B1.3. Recoñecer e 

comprender os dereitos 

dos materiais aloxados na 

web. 

TICB1.3.1. Consulta distintas 

fontes e navega coñecendo a 

importancia da identidade 

dixital e os tipos de fraude da 

CD 

CAA 

1ª 

Avaliación 

É consciente da 

importancia da 

identidade dixital 

e coñece os 

Probas escritas. 

Observación na 

aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

h 

i 

m 

ñ 

distribución. 

B1.5. Identidade dixital, 

privacidade e 

seguridade. 

Desenvolvemento de 

actitudes de protección 

activa ante dos intentos 

de fraude. 

web. 

 CSC 

principais tipos de 

fraude da web. 

TICB1.3.2. Diferencia o 

concepto de materiais suxeitos 

a dereitos de autoría e 

materiais de libre distribución. 

 

CD 

CSC 

CCEC 

1ª 

Avaliación 

Recoñece a 

diferencia entre 

materiais suxeitos 

a dereitos de 

autoría e 

materiais de libre 

distribución. 

Probas escritas. 

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes    

f B2.1. Funcións de 

configuración dos 

equipamentos 

informáticos. 

B2.1. Utilizar e configurar 

equipamentos informáticos, 

identificando os elementos 

que os configuran e a súa 

función no conxunto.  

TICB2.1.1. Realiza operacións 

básicas de organización e 

almacenamento da 

información. 

CD 

CMCCT 

CAA 

1ª 

Avaliación 

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. 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

Configura as 

principais 

utilidades do 

sistema operativo 

e o seu 

mantemento. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

f B2.2. Instalación e B2.2. Xestionar a TICB2.2.1. Resolve problemas CD 1ª 

Avaliación 

Resolve 

problemas 

Probas escritas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

eliminación de software 

de propósito xeral. 

instalación e eliminación de 

software de propósito 

xeral. 

vinculados aos sistemas 

operativos e ás aplicacións e 

os programas vinculados a 

estes. 

CMCCT 

CAA 

básicos ligados 

aos sistemas 

operativos e os 

progamas 

vinculados a 

estes. 

Probas prácticas 

na aula. 

a 

f 

B2.3. Utilización de 

software de 

comunicación entre 

equipamentos e 

sistemas. 

B2.3. Utilizar software de 

comunicación entre 

equipamentos e sistemas. 

TICB2.3.1. Administra o 

equipamento con 

responsabilidade e coñece 

aplicacións de comunicación 

entre dispositivos. 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

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. 

f B2.4. Arquitectura dun 

computador: 

compoñentes básicos e 

características. 

B2.4. Coñecer a 

arquitectura dun 

computador, identificando 

os seus compoñentes 

básicos, e describir as 

súas características. 

TICB2.4.1. Analiza e coñece 

diversos compoñentes físicos 

dun computador, as súas 

características técnicas e as 

conexións entre eles. 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

Coñece os 

principais 

compoñentes 

físicos dun 

computador, as 

súas 

características 

técnicos e as 

conexións entre 

eles. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

f B2.5. Elementos e 

sistemas para a 

comunicación con fíos 

B2.5. Analizar os 

elementos e os sistemas 

que configuran a 

TICB2.5.1. Describe as formas 

de conexión na comunicación 

entre dispositivos dixitais. 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

Describe 

basicamente as 

formas de 

Probas escritas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

e sen eles. comunicación con fíos e 

sen eles. CCL 

conexión na 

comunicación 

entre dispositivos 

dixitais. 

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital    

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

a 

o 

B3.1. Procesos de 

produción de 

documentos con 

aplicacións ofimáticas e 

de deseño gráfico. 

Maquetaxe. 

Importación de imaxes 

e gráficos. 

B3.2. Formatos abertos 

e estándares de 

formato na produción 

de documentación. 

B3.3. Operacións 

básicas en follas de 

cálculo. Creación de 

gráficos. Elaboración 

de informes sinxelos. 

B3.4. Organización da 

información en bases 

de datos. Realización 

de consultas básicas e 

xeración de 

documentos. 

B3.1. Utilizar aplicacións 

informáticas de escritorio 

para a produción de 

documentos. 

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. 

 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

2ª 

Avaliación 

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. 

 

CD 

CMCCT 

CCL 

CSIEE 

2ª 

Avaliación 

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 

CD 

CMCCT 

2ª 

Avaliación 

Crea unha base 

de datos sinxela 

incluíndo os 

seguintes 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

e xerar documentos. 

 CAA 

CSIEE 

obxectos: táboas, 

consultas 

formularios e 

informes. 

c 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B3.5. Tipos de 

presentacións e 

estrutura do contido. 

Deseño da estrutura e 

de elementos gráficos 

adecuados para o 

público obxectivo. 

Importación de 

elementos multimedia, 

de imaxes e de 

gráficos. 

B3.6. Edición e 

montaxe de materiais 

audiovisuais a partir de 

fontes diversas. 

Captura de imaxe, de 

audio e de vídeo, e 

conversión a outros 

formatos. 

B3.7. Tratamento 

básico da imaxe dixital. 

Exposición, saturación, 

luminosidade e 

contraste. Resolución e 

B3.2. Elaborar contidos de 

imaxe, audio e vídeo, e 

desenvolver capacidades 

para integralos en diversas 

producións. 

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. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

CSC 

2ª 

Avaliación 

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. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

3ª 

Avaliación 

Captura 

información 

multimedia e a 

procesa mediante 

programas de 

edición de imaxe, 

audio e vídeo 

obtendo o 

resultado no 

formato deseado. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

formatos. 

Bloque 4. Seguridade informática    

a 

f 

B4.1. Procedementos 

de intercambio de 

información entre 

dispositivos físicos de 

características técnicas 

diversas.  

B4.2. Riscos de 

seguridade para 

sistemas, aplicacións e 

datos. Hábitos de 

protección. 

B4.3. Medidas de 

seguridade activa e 

pasiva. Actualización 

do software. Antivirus e 

devasas. 

B4.1. Adopta condutas de 

seguridade activa e pasiva 

na protección de datos e 

no intercambio de 

información. 

TICB4.1.1. Analiza e coñece 

dispositivos físicos e 

características técnicas, de 

conexión e de intercambio de 

información entre eles.  

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

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. 

CD 

CMCCT 

1ª 

Avaliación 

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. 

CD 

CMCCT 

CCL 

1ª 

Avaliación 

Recoñece a 

importancia da 

actualización do 

software e do 

emprego de 

antivirus e de 

devasas para 

acadar 

seguridade. 

Probas escritas. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos    

b 

f 

B5.1. Compartición de 

recursos en redes 

locais e en internet. 

B5.1. Utilizar dispositivos 

de intercambio de 

información coñecendo as 

características da 

comunicación ou da 

conexión entre eles.  

TICB5.1.1. Realiza actividades 

que requiren compartir 

recursos en redes locais e 

virtuais. 

CD 

CMCCT 

CAA 

CSC 

3ª 

Avaliación 

Utiliza a red local 

da aula de 

informática para 

obter e compartir 

información para 

o 

desenvolvemento 

de actividades. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

a 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B5.3. Deseño de 

páxinas web sinxelas. 

B5.2. Elaborar e publicar 

contidos na web que 

integren información 

textual, numérica, sonora e 

gráfica. 

TICB5.2.1. Integra e organiza 

elementos textuais e gráficos 

en estruturas hipertextuais. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

3ª 

Avaliación 

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. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

3ª 

Avaliación 

Deseña unha 

páxina web 

sinxela 

respetando os 

estándares de 

públicación e os 

dereitos de 

propiedade. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

a 

b 

c 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B5.4. Creación e 

publicación na web. 

Estándares de 

publicación. 

B5.5. Traballo 

colaborativo con 

servizos na nube e 

coas ferramentas das 

TIC de carácter social. 

B5.3. Coñecer os 

estándares de publicación 

e empregalos na produción 

de páxinas web e coas 

ferramentas das TIC de 

carácter social. 

TICB5.3.1. Participa 

colaborativamente en diversas 

ferramentas das TIC de 

carácter social e xestiona os 

propios. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSIEE 

CSC 

3ª 

Avaliación 

Colabora 

nalgunha 

actividade 

utilizando unha 

ferramenta TIC de 

carácter social. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión    

a 

b 

f 

g 

h 

B6.1. Creación e 

publicación na web de 

materiais 

multiplataforma 

accesibles.  

B6.2. Recursos e 

plataformas de 

formación a distancia, 

emprego e saúde.  

B6.3. Administración 

B6.1. Desenvolver hábitos 

no uso de ferramentas que 

permitan a accesibilidade 

ás producións desde 

diversos dispositivos 

móbiles. 

TICB6.1.1. Elabora materiais 

para a web que permiten a 

accesibilidade á información 

multiplataforma. 

 

CD 

CMCCT 

CSIEE 

3ª 

Avaliación 

Elabora material 

sinxelo para a 

web que permite 

a accesibilidade á 

información 

multiplataforma. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio 

de información en distintas 

plataformas nas que está 

CD 

CMCCT 

3ª 

Avaliación 

Realiza 

intercambios de 

información en 

algunha 

Probas prácticas 

na aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

i 

m 

ñ 

o 

electrónica e comercio 

electrónico: 

intercambios 

económicos e 

seguridade. 

B6.4. Sincronización 

entre dispositivos 

móbiles e 

computadores. 

rexistrado/a e que ofrecen 

servizos de formación, lecer, 

etc. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

plataforma na que 

esté rexistrado/a 

e que ofrece 

servizos de 

formación. 

TICB6.1.3. Sincroniza a 

información entre un dispositivo 

móbil e outro dispositivo. 

 

CD 

CMCCT 

3ª 

Avaliación 

Realiza algunha 

actividade de 

sincronización 

dun móbil cun 

ordenador. 

Probas escritas. 

Probas prácticas 

na aula. 

a 

b 

f 

g 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B6.5. Redes sociais. 

Privacidade e 

seguridade persoal na 

interacción en redes 

sociais. 

B6.2. Empregar o sentido 

crítico e desenvolver 

hábitos adecuados no uso 

e no intercambio da 

información a través de 

redes sociais e 

plataformas. 

TICB6.2.1. Participa 

activamente en redes sociais 

con criterios de seguridade. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

3ª 

Avaliación 

Participa 

nalgunha rede 

social con 

criterios de 

seguridade. 

Probas prácticas 

na aula. 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete

ncias 

clave 

Temporiza

ción 

Grao mínimo de 

consecución 

Procedementos 

e instrumentos 

de avaliación 

f 

m 

ñ 

B6.6. Utilización de 

canles de distribución 

de contidos multimedia 

para distribución de 

materiais propios. 

B6.3. Publicar e relacionar 

mediante hiperligazóns 

información en canles de 

contidos multimedia, 

presentacións, imaxe, 

audio e vídeo. 

TICB6.3.1. Emprega canles de 

distribución de contidos 

multimedia para aloxar 

materiais propios e enlazalos 

noutras producións. 

CD 

CMCCT 

CCL 

CSC 

3ª 

Avaliación 

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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9. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA.  

Estratexias e métodos didácticos. 

A área de Tecnoloxía debe fomentar a adquisición duns hábitos intelectuais e o desenrolo dunhas 

destrezas técnicas que lle permitan ó alumnado identificar situación problemáticas da vida cotiá e formular, 

con espírito innovador e creativo, posibles vías de solución e formas de avaliar as súas consecuencias. Esta 

dualidade do saber e do facer articula un binomio coñecemento-acción cun peso equivalente. 

Deste xeito, os contidos conceptuais desenvolveranse fundamentalmente motivando a reflexión e o 

debate para a asimilación dos conceptos máis importantes, traballando   sobre   exemplos   próximos   ós   

alumnos   que   lles   resulten   de   fácil comprensión, facendo menos fincapé nos aspectos formais. 

Antes  de  comezar  a  realizar  as  actividades  de  cada  unidade  didáctica,  os alumnos terán que 

coñecer unha serie de conceptos que o profesor expoñerá de forma sinxela. Posteriormente, poderá 

exemplificalo de forma práctica, ben coa análise de obxectos técnicos reais ou realizando algún prototipo, e 

logo axudará ós alumnos e alumnas á realización de exercicios similares. Este mesmo método de 

exposición– exemplificación seguirase á hora de introducir técnicas de construción e montaxe máis 

complexas para que poidan realizar traballos similares. 

Unha vez acadado un dominio máis amplo da unidade didáctica xa poderán enfrontarse á resolución 

dalgúns problemas sinxelos. Intentarase, logo, que sexan os alumnos os que busquen a solución a un 

problema e introduciranse novos métodos didácticos que permitan unha maior motivación e creatividade 

pola súa parte. Chegados a este punto, podemos supoñer que xa acadaron uns coñecementos mínimos que 

lles permitan iniciar unha actividade, participar na formulación do problema e ir elaborando conclusións coa 

axuda do profesor. 

Nembargantes,  o  que  en  realidade  pretendemos  é  que  o  alumnado  vaia realizando a súa 

aprendizaxe seguindo un proceso intuitivo: chegar ó estudo dos conceptos teóricos abstractos a través da 

realización de actividades prácticas de análise ou de deseño de obxectos e sistemas. Con estas actividades os 

alumnos adquiren maior autonomía  e  seguridade  na  súa  capacidade  para  resolver  problemas  e  o  papel  

do profesor vaise reducindo. 

Así desenrolamos o método de proxectos donde o  alumnado deseña e proxecta obxectos ou 

operadores tecnolóxicos partindo dun problema ou necesidade que se quere resolver para pasar logo a 

construir o proxectado e verificar e avaliar a súa validez. Este método podemos dividilo en dúas partes: a 

primeira de análise, recollida da información e elaboración de documentos técnicos (planos, cálculos, folla 

de proceso, presuposto e ó final a memoria) e unha segunda máis técnica que é a realización práctica en sí, 

manipulando materiais e ferramentas para fabricar o obxecto deseñado, o cal despois de realizado, haberá 

que avalialo e sugerir propostas para melloralo. Todo o traballo e as incidencias iranse recollendo para 

elaborar a memoria final. 

Ó profesor corresponderalle a tarefa de definir a finalidade do proxecto e as súas características 

xerais sen que esta guía presupoña a determinación da solución. Só axudará e orientará. O alumno tomará 

decisións en aspectos complementarios como a forma, dimensións, cor, material empregado e realizará o 

proxecto de xeito persoal e creativo. 

De todos os xeitos, resulta indispensable que as intervencións do profesor se axusten ó nivel que 

presenta cada alumno neste aprendizaxe, sobre todo, cando poida existir alumnado con discapacidades. 

Actividades 
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As actividades son a maneira activa e ordenada de levar a cabo as experiencias de aprendizaxe en cada 

unidade didáctica, e desenvolveranse de forma axeitada para a consecución dos obxectivos, a adquisición das 

competencias básicas e a asimilación de contidos. Deste xeito, levaranse a cabo distintos tipos de 

actividades: 

 Actividades de introdución. Dentro destas actividades atópanse as actividades de coñecementos 

previos para coñecelo punto de partida dos alumnos e o que saben sobre unha unidade didáctica 

en concreto; e as actividades motivadoras, para que os alumnos se sintan estimulados cara a 

aprendizaxe. 

 Actividades teóricas. O profesor realiza explicacións dos distintos contidos. 

 Actividades  prácticas.  Este  tipo  de  actividades  engloba  a  realización  de exercicios 

prácticos, actividades na aula de informática e actividades na aula- taller. 

 Actividades de proxectos. 

 Actividades de reforzo. Para atender a alumnos con ritmos de aprendizaxe máis lentos ou con 

algunha necesidade educativa. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están pensadas para alumnos que acadaron con 

facilidade os obxectivos propostos. 

 Outro tipo de actividades. 

En todas estas actividades coidarase o equilibrio entre os aspectos conceptuais, procedimentais e 

actitudinais, así coma os temas transversais. A incorporación dos contidos actitudinais farase de xeito natural 

ao desenrolo curricular da materia e non con actividades puntuais. 

Por outra parte, as actividades tamén se van a poder clasificar segundo se leven a cabo de xeito 

individual ou en grupos: 

 Actividades individuais. Este tipo de actividades permite a individualización da ensinanza para 

adaptarse ao ritmo de aprendizaxe do alumno, favorece a creatividade, iniciativa persoal, 

responsabilidade, autonomía, esforzo, planificación do seu traballo, etc. 

 Actividades en grupo. Estas actividades favorecen o proceso de socialización, a mellora das 

relacións persoais, o coñecemento mutuo, o respecto polos demais, etc. As prácticas e proxectos 

no taller requiren a realización de equipos de traballo compostos por 3 ou 4 alumnos, 

dependendo do número de alumnos do grupo e do traballo a realizar. Para a realización doutro 

tipo de actividades formaranse diferentes tipos de agrupamentos dependendo da índole do 

traballo, que serán flexibles. 

 

 

10. MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A ensinanza das materias asignadas o departamento realizarase nos seguintes espazos. 

• Aula ordinaria do grupo de alumnos. 

• Aula de tecnoloxía, coas correspondentes zonas de traballo e dotacións técnicas e de equipos 

informáticos. 

• Aula de informática. 

Outros recursos a utilizar serán. 

• Medios audiovisuais: televisión, reproductor de DVD e proxector dixital. 

• Medios informáticos e simuladores (de electricidade, de elctrónica, de pneumática …) 

• Recursos técnicos: aquí inclúense os recursos materiais dos que dispoñen os talleres de 

Tecnoloxía para a realización de prácticas e proxectos. 

• Proxeccións (láminas, Powerpoints…) para a exposición de temas puntuais. 
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 Webquests. 

 Biblioteca. 

 Revistas técnicas. 

 Catálogos comerciais. 

 Bibliografía 

O libro de texto do alumnado é  para 2ºESO o libro “Tecnologías” da editorial Oxford. Da mesma 

editorial é o de 4ºESO para a optativa TIC, de título “Tecnologías de la Información y la Comunicación”.Nos 

restantes cursos o Departamento se encarga de elaborarlles os materiais. Para a asignatura que imparte o 

departamento en 4º de ESO, IAE , os alumnos disponen do libro “Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial “ da editorial Santillana. 

Conxuntamente entregaránse fotocopias de temas puntuais. O alumno-a recollerá e conservará todo o 

material que se lle entregue. 

Resolveranse exercicios prácticos, tanto por parte do profesor como dos alumnos no encerado. 

Os exercicios e notas que deba tomar na clase, o alumno-a os reflectirá nun caderno persoal, que 

supervisará o profesor. 

 

 

11. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 

Os  criterios  de  cualificación  atenderán  a catro  tipos  de  contidos,  coas  seguintes 

porcentaxes: 

 
 

 Probas escritas (exames escritos e/ou no ordenador): 60% 

 

Realizarase polo menos unha proba escrita ao rematar cada unidade didáctica, (dicimos polo menos 

xa que no caso de ser moi longa ou que quedara partida por unhas vacacións poderíanse realizar dúas). A 

valoración das probas escritas farase de acordo cos criterios de corrección que se establezan ó principio de 

cada una. Copiar nun exame fará que a nota de dita proba sexa un cero. 

Para poder facer a media das notas dos exames esíxese un mínimo dun 3,5. Cunha nota inferior a 

esta, aínda que a media da aviación debido ós outros contidos sexa un 5 ou superior, na avaliación levará un 

4. 

 

 Exercicios (Incluímos no apartado as actividades realizadas na casa e no aula, o caderno de clase e os 

traballos monográficos que se pidan sobre un tema concreto): 15%. 

 

Este 15% divídese do seguinte xeito: 

 Facer os exercicios de casa 5%.  

 Facer os traballos monográficos, redaccións e  búsquedas de información: 5%. 

 Cuaderno de aula  5%. 

 

Cada día que non se fagan os exercicios de casa descontará 0,1 puntos. 

A valoración dos traballos monográficos , redaccións e búsquedas de información farase de acordo ós 

seguintes criterios: 

Entrega en prazo 10%. 

Presentación 20%. 

Redacción e corrección ortográfica 30%. 

Contidos 40%. 
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A valoración do cuaderno de aula farase de acordo os seguintes criterios: 

Presentación (incluir portada, indicar inicio de tema, fecha de cada día de apuntes…)20% 

Redacción (cuidado da ortografía e da expresión…) 30% 

Contidos actualizados  (exercios feitos, enunciados copiados, fotocopias anexas pegadas…)50%. 

 

 
 

 Actitud (interese,  comportamento,  puntualidade,  participación, respecto ás normas establecidas nos 

distintos espazos, traballo en grupo): 10% 

 

Detallamos aquí cómo se valora cuantitativamente este este apartado: 

 

 Respecta ó profesor e compañeiros: 0,3puntos (-0,1 por falta). 

 Respecta as intervencións de profesor e compañeros gardando a quenda sen interrumpir ata o 

final: 0,2puntos (-0,1 por falta). 

 Atende en clase(entre outros modos de sabelo, sabe seguir a lectura…):0,1puntos(-0,05por falta) 

 Participación activa: 0,1puntos 

 Trae o material: 0,2puntos (-0,1 por falta) 

 Mantén unha  postura correcta (sentándose hacia diante, sen estar retorcido hacia atras, sen 

balancearse na silla, dentro do aula á chegada do profesor e non na porta….) : 0,1puntos (-

0,05por falta) 

 Unha falta  grave de actitude que  implique  un  parte de incidencias: resta  0,5 puntos neste 

apartado. 

 Traballo no taller: 15% 

 

Detallamos aquí cómo se valora cuantitativamente este este apartado: 

 

 Realiza as tarefas individualmente ou en grupo (0,3ptos) 

 Respecta ó profesor e compañeiros (0,3ptos) 

 Cuida do material (0,3ptos) 

 Ordena e limpia o posto de traballo (0,3ptos) 

 Leva ó día o diario de taller (0,3ptos) 

 

A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das notas obtidas en cada 

un dos catro apartados antes detallados, tendo en conta os pesos (en porcentaxe) que  se indicaron 

anteriormente. Considerarase una avaliación positiva cando dita media sexa igual ou superior a 5. 

Cando nunha avaliación, por causas do desenrolo de ésta, non tuveramos estado ningún tempo ou 

o tempo suficiente no taller como para ter unha nota significativa (as veces ten coincidido unha semana ou 

dez días, o cual son tres ou catro clases, supoñendo que non haia festivos ou extraescolares), a puntuación 

de este apartado (15%) pasaría a engadirse a parte de exames nesa avaliación (que pasaría do 60% o 75% 

neste caso). 

 

A cualificación final do curso será a media aritmétrica das cualificacións dos tres trimestres do 

curso (tomadas antes do redondeo)  entendéndose que unha avaliación positiva se producirá no caso en 

que dita nota sexa igual ou maior que 5. 

Despois de cada avaliación, realizarase unha recuperación do exame ou exames que suspenderan 

na recién finalizada avaliación (operativamente sería bo facelo na primeira quincena da seguinte 

avaliación). 

Se ainda con esta recuperación algunha avaliación seguirá estando  suspensa, no mes de xuño, 

despois de ter a nota da terceira avaliación, faríase unha recuperación global antes da celebración da xunta 

de avaliación ordinaria de xuño. Podería ser que, por cuestión de datas, a recuperación da 3º evaluación se 
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realizara por primeira e única vez o dia da global; é dicir, a recuperación da terceira avaliación sería unha 

sola vez, canda as segundas recuperacions das 1º e 2º avaliacións. 

Esta recuperación global sería xa por avaliacións (ben da 1ª e/ ou da 2ª e/ou da 3ª) e non por 

exames soltos. Coa nota da avaliación ou avaliacións recuperadas se calcularía de novo a media aritmética 

das tres avaliación que, agora si, xa sería a definitiva da convocatoria ordinaria do mes de xuño. 

 

Se ben todo o anteriomente dito rexerá a asignatura de Tecnoloxía, o Departamento considera que 

na opatativa de 4º TIC o xeito de calificar ha de ser diferente, debido a distinta natureza da asignatura e 

pasámolo a detallar a continuación.  

 

Para TIC 4º ESO: ao longo de cada curso escolar,  poderá haber tres sesións dedicadas á probas 

globais de avaliación das aprendizaxes do alumnado, unha por trimestre. Estas probas poderán ter 

partes escritas, e tamén supostos prácticos a resolver. 

Se durante a realización dunha proba un alumno copia ou utiliza procedementos ilícitos, se lle 

repetirá a proba. O seu deseño e nivel de dificultade serán os que o profesor considere máis oportunos.     

A nota da avaliación corresponderase coa media ponderada seguinte:  

40% da nota media dos traballos prácticos feitos no ordenador, 20% da nota media de 

cuestionarios e pequenas probas, 30% da nota do exame de avaliación, 10% da nota de 

actitude e traballo de aula. 

Despois de cada avaliación e posteriormente á entrega de boletíns ós alumnos, haberá unha proba 

de recuperación para aqueles alumnos que non teñan superada dita avaliación. 

A última sesión entenderase como a de avaliación final ordinaria do curso. 

Para superar o curso os alumnos os alumnos deberán ter aprobadas as tres avaliacións. A nota da 

avaliación final ordinaria será a que resulte da media aritmética das notas das tres avaliacións. 

No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno non sexa o 

axeitado, o profesorado adoptará as oportunas medidas de reforzo educativo e, no seu caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para axudalo a superar as dificultades mostradas. Estas 

medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e 

estarán dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes básicas para continuar o proceso educativo. 

O alumnado que non aprobe a asignatura na avaliación final ordinaria de xuño, deberán acudir á 

convocatoria extraordinaria de setembro: o exame –que poderá constar dunha parte escrita e doutra de 

resolución de casos prácticos- estará estructurado por avaliacións e haberá que responder, ou facer, a 

parte correspondente á/s avaliación/s suspensa/s.  

Convocatoria Extraordinaria ( no mes de Septembro) 
  
Os alumnos-as que non alcancen os mínimos esixibles, na asignatura, o termino do curso no mes 

de xuño, deberán realizar un exame no mes de setembro  que consistirá nunha proba escrita (exame teórico 

donde preguntarán certos contidos teóricos e donde realizarán distintos tipos de exercicios, como por 

exemplo: de cálculo e deseño, vistas e perspectivas de debuxo e calesquera outro tipo de contidos vistos no 

curso) 

 
A ditos alumnos-as poderáselles encargar, a finais do mes de xuño, a realización de algún traballo, 

que deberán entregar obrigatoriamente na fecha e hora do exame de setembro. 

 

12. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE  
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Co fin de mellorar a calidade do ensino trataremos de realizar medidas encamiñadas a averigüar a 

idoneidade e adecuación da nosa programación ó noso Centro é ó noso alumnado. Para elo nas reunións do 

Departamento seguiremos facendo fincapé neste tema, como xa viñamos facéndoo en cursos anteriores; 

analizaremos as probas, non só exames que lle fagamos ó alumnado para detectar posibles carencias na 

programación. Así mesmo seguiremos en contacto cos titores dos alumnos ós que lle impartimos clase para 

saber se lles chega a eles algunha información por parte dos rapaces que a nos se nos pasara, ou que podera 

se de interés para a nosa relación con eles. Os titores son, así mesmo, uns bos informadores do que pudiera 

pasar no ámbito do fogar dos alumnos que poidera repercutir no aula. 

E como outra medida igualmente importante, o contacto directo co Departamento de Orientación 

para poder coñecer a información que alí se obtén a través das probas, tanto de diagnóstico como de 

seguemento que lle realizan ó alumnado. Especialmente co alumnado que asiste a clases de reforzo tamén 

é importante para o noso Departamento, debido á importancia da parte matemática, estar en contacto co 

profesorado que trabilla con estes alumnos para ver se teríamos que tomar medidas correctoras da nosa 

programación. 

Ó igual que os indicadores que empregamos para avaliar o proceso de ensino no alumnado tamén 

empregaremos Indicadores para avaliar a práctica docente. 

Indicadores de logro para avaliar a 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 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

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. 

 

 

13. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE  SEGUIMENTO E VALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES 

Os  alumnos  que  promocionan  a  un  curso superior sen ter acadado os obxectivos de algunha 

asignatura, e polo tanto sen superalas, deben facelo no curso seguinte. 

PLANS DE TRABALLO. 

 Todos  os  alumnos  con  algunha materia pendente da área de Tecnoloxía serán convocados ao 

comezo de curso pola xefa do Departamento de Tecnoloxía, a unha reunión, co fin de informalos do 

plan de traballo que se desenvolverá ao longo do curso para a superación de ditas materias. 

 A xefa de departamento establecerá un recreo á semana, a modo de titoría,  para atender e resolver 

todas as dúbidas que lle vaian xurdindo aos alumnos no traballo e estudo destas materias. Se non 

fora suficiente poñeríamos outro máis, pero a experiencia di que incluso lles costa presentarse a un 

semanal. 
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 Os alumnos terán a oportunidade de realizar tres exames parciais, de xeito que se aproban os tres a 

asignatura xa lle queda aprobada. Tamén teñen a oportunidade de asistir ó exame oficial de maio só 

cas partes que non foran capaces de superar nos tres exames parciais. Será condición obrigatoria para 

aprobar por parciais, é dicir, sen sequera ir ó exame oficial de maio, entregar resoltos os traballos 

que se lle manden. 

 Os traballos suporán un 20% da nota final e os exames parciais un 80%. Para superar a materia 

deben acadar polo menos un 5 na nota final. 

 Aqueles que non superen a materia mediante estes parciais serán convocados a unha proba final que 

se realizará durante o mes de maio de 2020. En caso de non superar a materia, o alumno disporá 

dunha convocatoria extraordinaria no mes de setembro. En ambas probas, a cualificación acadada na 

mesma suporá o 100% da nota final. 

Sen embargo, salientar que, neste curso académico 2019_2020 o Departamento de Tecnoloxía non conta con 

alumnos que teñan asignaturas pendentes do departamento, non tanto porque o indíce de aprobados en 

setembro fora do 100% senón porque os que suspenderon foi polo desinterés na asignatura ( igual que en 

outras) ó decidir abandonar o centro o ben os estudios de ESO. 

 

14. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS 

RESULTADOS 

Os alumnos que cursan Tecnoloxía por primeira vez están en 2º de ESO e xa estiveron escolarizados 

no centro o ano pasado co cal, poderíamos ver os resultados da avaliación de competencias que lle fixeron o 

ano pasado. Faremos  unha avaliación inicial para tratar de coñecer as súas capacidades no ámbito científico. 

A  maioría do alumnado que cursa 3º e 4º de ESO xa leva escolarizado no centro tres ou catro anos. 

Como consecuencia case todos cursaron a materia de Tecnoloxía no 2º e os de 4º tamén en 3º curso e polo 

tanto as competencias deles están avaliadas e polo tanto podemos prescindir dunha avaliación inicial de 

carácter individual detallada (persoal e oral) , se ben si faremos una avaliación a cada alumno dentro do que 

é o grupo. 

Despois de realizar estas probas informaremos ó titor e ó Departamento de Orientación das carencias 

observadas. De este xeito estableceremos se o alumno precisa de necesidades educativas espaciais. Si este é 

o caso recorreremos ás indicadas no apartado apropiado 

A análise se realizará atendendo os indicativos da seguinte táboa. E partir do mesmo tomaremos as 

medidas reflectidas na mesma. 

Avaliación inicial do grupo 

Comunicación 

A comunicación entre o alumnado non presenta 

grandes dificultades. 

Non se necesitan medidas. 

A comunicación entre o alumnado ten algunhas 

dificultades. 

Propoñer estratexias para mellorar a 

comunicación. 

A comunicación entre o alumnado ten grandes 

dificultades. 

Descubrir a causa das dificultades e 

propoñer medidas que as minimicen. 

Coordinación e colaboración 

O grupo ten boa actitude e sempre está disposto a 

axudar ordenadamente. 

Non se necesitan medidas. 

Parte do alumnado ten boa actitude a axudar, e 

ademais esta se realiza con orden. 

Propoñer actividades de grupo nas que 

sexa necesaria a colaboración e orden. 
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Avaliación inicial do grupo 

O grupo ten mala actitude e non colabora nas tarefas. Descubrir as causas do problema e 

adoptar medidas, estratexias, etc. para 

minimizar esas actitudes. 

 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Cada alumno e cada alumna é distinto dos demais, os seus coñecementos, ideas e crenzas previas son 

distintos; tamén o son as súas capacidades, os seus ritmos de desenvolvemento e de traballo e o seu estilo de 

aprendizaxe. 

Atender a diversidade do alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de moitos 

alumnos e alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o mesmo, 

adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses o a mesma maneira de aprender. 

Atendendo a estas características, procuraremos que a área de tecnoloxía permita desenvolver o 

máximo as capacidades dos alumnos-as que así o demanden, e na mesma liña faremos un seguimento o máis 

personalizado posible co fin de que cada alumno-a exprese ó máximo as súas potencialidades. Para iso 

incorporaranse gran variedade de actividades, que permita a diversidade de agrupamento e a adquisición de 

aprendizaxes a distinto nivel, en función do punto de partida e das posibilidades dos alumnos-as. Moitas 

destas actividades poden plantexarse como problemas prácticos para os que caben diferentes solucións 

segundo os enfoques adoptados por cada grupo de alumnos-as, o que permite afrontar e resolve-los 

problemas dende diferentes capacidades e intereses. 

Necesitarían especial atención certos alumnos, de se dar o caso de telos: alumnas/os estranxeiros, 

alumnas/os con altas capacidades intelectuais, alumnas/os con necesidades educativas especiais motivadas 

pola súa propia identidade, o seu ámbito social, a súa pertenza a grupos marxinais, por minusvalías físicas, 

etc. Se ben, algunas particularidades xa se poden ter visto antes da entrega desta programación, outras poden 

ir xurdindo ó longo do curso e aplicaríanse as medidas para tratalas. 

Distínguense diferentes formas de abordar a atención á diversidade como a existencia de materias 

optativas. Tamén existen as adaptacións curriculares non significativas (que non afectan ao currículo) e as 

que afectan ao currículo (adaptacións curriculares significativas). 

Unha estratexia aplicable a todos os casos consiste en partir de coñecementos previos, xa sexa 

curriculares como extracurriculares. 

Procurarase compensar os efectos de situacións de desvantaxe social, fomentando a igualdade de 

oportunidades. 

Os alumnos con altas capacidades intelectuais, se os hubiere, terán unha atención específica. 

Adoptaranse medidas necesarias para podelos identificar e avaliar as súas necesidades.  

 

16. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS EN CADA CURSO 

A área de Tecnoloxía, dado o seu carácter polivalente, consideramos que ten unha estreita relación 

con moitos dos contidos dos temas transversais, que van, desde fomentar o respecto ao traballo dos demais, a 

busca de solucións ecolóxicas na proposta de proxectos tecnolóxicos respectando o medio natural, a axuda a 

compañeiros con problemas de aprendizaxe, ata aplicar as normas de seguridade e hixiene no uso de 
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ferramentas e materiais.  Polo  tanto,  desde  as  materias  que  se  imparten  nesta  área  trataranse  os 

distintos contidos transversais tal e como se describe deseguido: 

 Educación para a saúde: esixirase o cumprimento das normas de seguridade e hixiene no taller, 

informando dos riscos derivados do mal uso das máquinas e materiais que se atopan no mesmo. 

Tamén se deberá fomentar entre o alumnado a orde e limpeza tanto na aula coma no taller. 

 Educación ambiental: fomentarase a busca de solucións que eviten ou minimicen o impacto 

ambiental; facendo sempre reflexionar aos alumnos no esgotamento de recursos  e  na  necesidade  

de  asumir  medidas  de  aforro  enerxético.    Ademais, tratarase, nos temas de materiais, a 

importancia da súa reciclaxe e reutilización. 

 Educación para o consumidor: no traballo no taller os alumnos deben valorar o custe  dos  materiais  

empregados  na  realización  dos  proxectos  tecnolóxicos  e comparalo  co seu  uso.  Ademais a 

análise da relación calidade/prezo axudará a desenvolver nos nosos alumnos actitudes de consumidor 

responsable. 

 Educación para a paz: fomentarase o traballo cooperativo incidindo no respecto ás ideas e opinións 

dos demais. Desenvolver unha actitude aberta e flexible ante as ideas e ante os traballos dos demais 

axuda a que adquiran valores e actitudes que inciden directamente neste tema transversal. Ademais, 

sempre que sexa posible, os alumnos deben axudar aos compañeiros que presentan dificultades de 

aprendizaxe. 

 Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos: o reparto de tarefas realizarase 

sempre na igualdade, en función das capacidades sen distinción de sexo. Valorara o esforzo, as ideas 

e o traballo dos demais desde unha perspectiva de igualdade, son contidos que inciden no 

desenvolvemento dunha educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos. 

 Educación  moral  e  cívica:  analizarase  e  valorarase  as  implicacións  que  ten o desenvolvemento 

tecnolóxico na sociedade, desde unha perspectiva moral e ética. 

 

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES DO DEPARTAMENTO   

As propostas do Departamento de Tecnoloxía para as actividades extraescolares serían as seguintes: 

de ser posible, realizar unha visita ó Parque Experimental Sotavento situado entre os términos municipais de 

Xermade (Lugo) e Monfero (A Coruña), donde xa estivemos en cursos pasados, resultando unha visita moi 

didáctica, se ben ten o problema de resultarnos excesivamente lonxe do noso IES. Pero como este ano o tema 

a tratar na biblioteca do centro ( ca cal sempre colaboramos) abarca a reciclaxe en tódalas súas vertentes, 

consideramos que é ano de realizar a visita. Outra actividade que se podería tratar de realizar  é  a visita á 

Planta de Compostaxe no veciño concello de Lousame.  

Nembargantes,  podería  xurdir  alguna  actividade  máis  ou  ben  alguna  das propostas  ser anuladas  

posto  que estamos  condicionados  pola aceptación  por parte destas empresas. 

18. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA SEGÚN OS RESULTADOS E PROCESOS DE MELLORA   

Co fin de mellorar a calidade do ensino trataremos de realizar medidas encamiñadas a averigüar a 

idoneidade e adecuación da nosa programación ó noso Centro é ó noso alumnado. Para elo nas reunións do 

Departamento as programacións didácticas serán revisadas trimestralmente en canto no que se refire a 

temporalización. 

En canto os resultados académicos estas serán avaliadas inicialmente en xuño e posteriormente en 

setembro atendendo os seguintes indicadores: 
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Cualificacións Medidas 

As cualificacións teñen unha distribución lóxica Non hai que mellorar 

Non hai cualificacións altas Analizar se hai que rebaixar os mínimos 

Non hai suspensos Analizar se hai que aumentar os mínimos 

Cantidade de suspensos Medidas 

Os suspensos repiten curso Non hai que mellorar 

Unha gran cantidade de  suspensos promocionan 

por lei 

Preparar un plan concreto de atención á 

diversidade 

Moitos suspensos promocionan Comparar os resultados con outras materias de 

ámbito científico, se non é un caso illado preparar 

un plan de mellora, se é un caso illado cambiar a 

metodoloxía 

Alcance da materia Medidas 

Se desenvolve toda a programación Non hai que mellorar 

Faltan por impartir Unidades Didácticas que o 

alumnado pode preparar pola súa conta sen 

problemas 

Axustar a temporalización ou ver de mandar máis 

tarefas para casa 

Non se imparten Unidades Didácticas 

importantes 

Revisar, e cambiar, a cantidade e contidos das 

Unidades Didácticas 

 

Para o análise anterior partiremos dos indicadores da práctica docente e dos resultados académicos 

do alumnado que non estea en seguimento por un plan de atención a diversidade. 

O mesmo análise cuantitativo é válido para o alumnado que está sometido a un plan de atención á 

diversidade, pero neste caso sas medidas que se aplicaran son as propostas no punto de atención á 

diversidade. 

 Así mesmo seguiremos en contacto cos titores dos alumnos ós que lle impartimos clase para saber se 

lles chega a eles algunha información por parte dos rapaces que a nos se nos pasara, ou que podera se de 

interés para a nosa relación con eles. Os titores son, así mesmo, uns bos informadores do que pudiera pasar 

no ámbito do fogar dos alumnos que poidera repercutir no aula. 

E como outra medida igualmente importante, o contacto directo co Departamento de Orientación 

para poder coñecer a información que alí se obtén a través das probas, tanto de diagnóstico como de 

seguemento que lle realizan ó alumnado. Especialmente co alumnado que asiste a clases de reforzo tamén é 

importante para o noso Departamento, debido á importancia da parte matemática, estar en contacto co 

profesorado que traballa con estes alumnos para ver se teríamos que tomar medidas correctoras da nosa 

programación. 

 

19. PARTICIPACIÓN NO PROXECTO LECTOR 

Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei de Educación sinala para a etapa de 

Ensinanza Obrigatoria as actividades e as clases impartidas polo noso Departamento de Tecnoloxía serán 

partícipes nas actuacións levadas a cabo polo centro destinadas ó fomento da lectura e escritura, así como en 

todas aquelas que poidan contribuír os seguintes apartados: 
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Dinamizar a Biblioteca do Centro. 

Contribuír con libros específicos da nosa materia á mellora dos fondos da biblioteca. 

Utilización de fontes informativas, tanto impresas como electrónicas no tratamento dos contidos 

curriculares. 

Pola gran velocidade á que se están a producir os cambios en temas que afectan directamente á nosa 

materia, ás veces non é posible ou doado encontrar certa información actualizada nos libros de texto. É polo 

tanto a nosa intención que que o alumnado se acostume a buscar información en xornais diarios, revistas 

especializadas (semanais, mensuais...) medios de divulgación científica, internet para logo poder realizar 

unha lectura no aula e facer unha posta en común do aprendido nela. 

Asemade, este ano traballaremos en contacto coa Biblioteca de Centro en torno a dúas liñas de 

atuación ben diferenciadas: 

Participaremos na “Hora de Ler”: tódolos luns se adicará unha hora á lectura que será común para 

cada aula e simultánea para tódolos alumnos do centro. A hora irá rotando: o primeiro luns do trimestre a 

lectura será a primeira hora, o segundo será a segunda hora e así sucesivamente ata a oitava semana que será 

á última hora do luns pola tarde. O mesmo sucederá no segundo trimestre os martes e no terceiro trimestre os 

mércores. 

Participaremos, ó igual que os outros Departamentos na creación dos Itinerarios Lectores, é decir, 

elaboraremos guías de lecturas que teñan relación coa nosa disciplina para o alumnado ou profesorado que 

desexe realizar lecturas relacionadas coa Tecnoloxía. Para este traballo temos a gran ventaxa de estar 

permanente informados e axudados polo equipo da Biblioteca en canto á bibliografía e ás novidades no 

tocante á lectura. 

 

20. PARTICIPACION NO PLAN DE INCORPORACIÓN DAS TIC 

O currículo de tecnoloxía inclúe contidos cuxos obxectivos son que o alumno coñeza os sistemas 

informáticos, que utilice internet para localizar información, que empregue os diversos sistemas de 

comunicación que proporcionan as T.I.C., que coñeza o uso de programas básicos (procesador de textos, 

base de datos, folla de cálculo, deseño gráfico,…) e adopte unha aptitude crítica e responsable no uso das 

novas tecnoloxías. 

Por lo tanto, a área de tecnoloxía ten un papel fundamental no proceso de implantación das T.I.C. no 

proceso educativo. A materia de tecnoloxía é a encargada da formación inicial do alumnado no que respecta 

ó uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, para despois estender este uso as demais 

materias que utilicen as T.I.C. na súa práctica docente. 

Por outra parte, debe destacarse a importancia do uso das tecnoloxías da información e da 

comunicación como ferramenta de simulación de procesos tecnolóxicos. 

Infraestructuras e material disponible: 

  O departamento de tecnoloxía dispón dunha aula-taller donde  hai un ordenador, televisor, 

reproductor de DVD e vídeo VHS. 

 Por outra banda, todos os grupos de ESO teñen reservada unha hora á semana na aula de informática 

1 e os alumnos de 2º ESO están en aulas do programa Abalar. 

 Recursos utilizados 
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 Presentacións dixitais para a exposición dos distintos temas 

 Animacións de sistemas tecnolóxicos 

 Uso  de  simuladores  de  electricidade/electrónica  (Crocodrile  Clip,  Electronic 

 Workbench, PCB Wizard, Automotiom Studio..) 

 Uso de simuladores de neumática e hidráulica (Pneusim, Automation Studio) 

 Uso de simuladores de mecánica (Crocodrile Clip, Relatran) 

 Proxección de vídeos didácticos 

 Elaboración de WebQuest 

 Uso de páxinas Web con contidos tecnolóxicos. Debido ó elevado número de enlaces que se 

poderían adxuntar, sólo nomearemos aqueles que consideramos de maior interés, non por elo, 

mellores que outros que queden sin mencionar: 

o http://es.wikipedia.org: enciclopeida de contido libre 

o http://www.tecnotic.com/  :  ofrece  múltiples  recursos  para  a  área  de tecnoloxía. É posible 

consultar animacións, webquest, vídeos, sotfware, actividades interactivas, enciclopedias e xogos. 

o http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/index.htm: páxina de mecánica para a ESO 

o http://www.librosvivos.net:: páxina da editorial S.M. 

o http://es.youtube.com/user/triac135: ofrece unha moi completa 

o colección de vídeos educativos enfocados á ensinanza da electrónica 

o http://www.apetega.org:   ten  unha  recopilación  de  ligazóns  para  a ensinanza da tecnoloxía 

organizados por bloques temáticos. 

 

21. PROCEDEMENTOS PARA INFORMAR Ó ALUMNADO SOBRE A PROGRAMACIÓN 

Ó comezo do curso, os profesores deste departamento informarán ós alumnos dos aspectos máis 

relevantes da programación: obxectivos, mínimos esixibles, criterios de avaliación, procedementos e 

instrumentos de avaliación e criterios de cualificación. Esta información tamén se dará aos alumnos con 

materias pendentes de cursos anteriores. Ademais, a programación didáctica deste departamento estará a 

disposición de toda a comunidade educativa no Departamento de Tecnoloxía. Un extracto cos puntos de máis 

importancia para país e alumnado (criterios de avaliación, cualificación e promoción, así como o grao 

mínimo de consecución de cada estándar) quedará  na Secretaría do centro así como estrá colgado na páxina 

web do centro. 
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Asdo: Fernando Otero Bugidos 

 

 

Asdo: Ana Moure Sánchez (Xefa Do 

Departamento) 

 

 

 


