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INTRODUCCION E CONTEXTUALIZACION 
 

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 para a etapa completa na Lei Orgánica 8/2013 para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). 
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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. 

 

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 1º de ESO (1ºESO A e 1ºESO B) e TIC en 4º ESO; así mesmo exerce a Secretaría do Centro. A profesora Ana Moure Sánchez imparte 

Tecnoloxía nos dous grupos de segundo (2º ESO A e 2º ESO B), Tecnoloxia no grupo de 4ºESO, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial (IAE) 

en 4ºESO e Economía en 4ºESO; exerce a Xefatura de Departamento e este ano tamén é a Coordinadora da Bilioteca do Centro. 

 

 

Curso 1ºESOA 1ºESOB 2ºESOA 2ºESOB 4ºESOTECNO 4ºESO-TIC 4ºESO-IAE 4ºESO-ECON 

Nºalumnos 17 18 19 19 5 14 6 7 

 

 

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. 
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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 km2, 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. 

CONTRIBUCION DA TECNOLOXIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

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 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. 

Ao  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. 
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Ao 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 específicas 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. 

Ao 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 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. 

Ao uso da lingua galega nun contexto tecnolóxico (léxico especifico) estende o seu ámbito de aplicación facilitando a normalización da lingua no ámbito 

profesional. 
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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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OBXECTIVOS 

o OBXECTIVOS DA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

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. 
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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. 

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 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Na lexislación que establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade, sinala a relevancia dos elementos transversais na Programación. 

Determínase que o desenvolvemento da comprensión lectora, a expresión oral e escrita, e a argumentación pública, así como a educación en valores, a 

comunicación audiovisual e as tecnoloxías da información e da comunicación, se abordan de dunha maneira transversal ao longo de toda a etapa. A concreción 

deste tratamento atópase na programación de cada unidade didáctica. Sin embargo, dunha maneira xeneral, establecemos as seguintes líñas de traballo: 

• Comprensión lectora: o alumnado enfrontarase a diferentes tipos de textos (por exemplo, instrucións) da súa adecuada comprensión dependerá a 

finalización correcta da tarefa. 

• Expresión oral: os debates na aula, o traballo por grupos e a presentación oral dos proxectos son, entre outros, momentos a través dos cales os 

alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: a elaboración de traballos de diversa índole (informes de resultados, memorias técnicas, conclusións, análisis de información extraída 
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de páxinas web, etc.) irá permitindo que o alumno constrúa o seu portfolio persoal, a través do cal non solo se poderá valorar o grao de avance do aprendizaxe 

do alumno senón a madurez, coherencia, rigor e claridade da súa exposición. 

• Comunicación audiovisual e TIC: o uso das tecnoloxías da información e a comunicación estará presente en todo momento, xa que a nosa metodoloxía 

didáctica incorpora un emprego exhaustivo de tales recursos, dunha maneira moi activa. O alumnado non solo terá que facer uso das TIC para traballar 

determinados contidos (a través de vídeos, simulacións, interactividades…) senón que deberá empregalas para comunicar aos demais os seus aprendizaxes; 

por exemplo, mediante a realización de presentacións individuais e en grupo. 

• Educación en valores: o traballo colaborativo permite fomentar o respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidaridade, así como 

a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes. Neste sentido, alentaremos o rexeitamento da discriminación das persoas por razón de sexo 

ou por calqueira outra condición ou circunstancia persoal ou social. Respecto a elo, queremos suliñar que  el  Decreto 86/2015, destaca de forma significativa 

a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calqueira forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade 

de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual e intersexual. 

• Noutro orden de cousas, será igualmente importante a valoración crítica dos hábitos sociais e o consumo, así como o fomento do coidado dos seres 

vivos e o medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora. 

• Emprendemento: a sociedade actual demanda persoas que saiban traballar en equipo. Os centros educativos impulsarán o uso de metodoloxías que 

promovan o traballo en grupo e técnicas cooperativas que fomenten o traballo consensuado, a toma de decisións en común, a valoración e o respecto das 

opinións dos demais. Así como a autonomía de criterio e a autoconfianza. 

 

A materia contribúe a consecución da competencia en comunicación lingüística a través da adquisición de vocabulario específico, das formas de expresar 

as ideas ou as argumentacións, que van ser utilizados nos procesos de procura, análise, selección, resume e comunicación de información e solucións aos 

problemas tecnolóxicos propostos. A lectura, interpretación, redacción e exposición de informes e documentos técnicos contribúen ao coñecemento e a 

capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e ás súas estruturas formais. 

A contribución a competencia matemática está presente a través do uso instrumental e contextualizado de ferramentas como a medición e o cálculo de 

magnitudes básicas, o 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.  
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A materia contribúe a adquisición das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía mediante a adquisición dos coñecementos necesarios para a 

comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornos tecnolóxicos, e a través do desenvolvemento de destrezas técnicas e habilidades para manipular 

obxectos con precisión e seguridade.  

É importante o desenvolvemento da capacidade responsable e critica, a hora de tomar decisións sobre as solucións aos problemas ou o uso das tecnoloxías, 

para lograr un entorno saudable e unha mellora da calidade de vida, mediante o coñecemento e análise crítico da repercusión medioambiental da actividade 

tecnolóxica e o fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

O tratamento específico das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, integrado nun bloque de contidos da materia, proporciona unha oportunidade 

especial para desenvolver a competencia dixital. Os aprendizaxes vense fortemente contextualizados mediante o desenvolvemento das capacidades que 

permiten comprender os sistemas de comunicación, que proporcionan habilidades para integrar, reelaborar e producir información, susceptible de publicar e 

intercambiar cos demais, en diversos formatos e por medios diferentes, aplicando medidas de seguridade e uso responsable.   

Á adquisición da competencia aprender a aprender contribúese aplicando unha metodoloxía baseada no proceso de resolución de problemas, no montaxe, 

simulación e estudio de obxectos, sistemas ou contornos tecnolóxicos. Estas propostas metodolóxicas proporcionan habilidades e estratexias cognitivas e 

promoven actitudes e valores necesarios para o aprendizaxe.  

A contribución da materia á adquisición da competencia social e cívica articúlase a través do proceso de resolución de problemas tecnolóxicos e das diferentes 

actividades realizadas en grupo, que proporcionan ao alumnado habilidades e estratexias para expresar e discutir adecuadamente ideas e razoamentos, 

escoitar aos demais, abordar dificultades, xestionar conflitos e tomar decisións, practicando o diálogo, a negociación e adoptando actitudes de respecto e 

tolerancia cos seus compañeiros. 

Ao coñecemento da organización e funcionamento das sociedades colabora a materia mediante un bloque específico, que permite ofrecer aos alumnos as 

ferramentas necesarias para elaborar xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico e adquirir hábitos que potencien o desenvolvemento sostible. 

A contribución á competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor articúlase no modo particular que proporciona esta materia para abordar os 

problemas tecnolóxicos. As diferentes fases do proceso contribúen a distintos aspectos desta competencia: o prantexamento adecuado dos problemas, a 

elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista, para elixir a máis adecuada; a planificación que leva a implementación dun plan, 

control do tempo, a xestión de recursos materiais, humanos e financeiros; execución do proxecto; a avaliación do desenrolo do mesmo e do obxectivo 

alcanzado; e, por último, a realización de propostas de mellora. 
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A través de esta vía ofrécense moitas oportunidades para o desenvolvemento de cualidades persoais dos alumnos, como a iniciativa, o espírito de superación, 

a perseveranza fronte as dificultades, a responsabilidade, a autonomía e a autocrítica, contribuíndo ao aumento da confianza e seguridade nun mesmo a 

mellora da autoestima. 

A materia contribúe a adquisición da competencia conciencia e expresións culturais a través das diferentes fases do método de resolución de problemas, 

que permite poñer en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade a vez que desenvolve actitudes de valoración da liberdade de expresión. 

 

 

CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS DA MATERIA 
 

A área de Tecnoloxía debe fomentar a adquisición duns hábitos intelectuais e o desenrolo dunhas destrezas técnicas que lle permitan ó alumnado identificar 

situacións 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. 
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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 

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. 
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• 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. (Consideramos que pola especial casuística deste curso non se van levar a cabo, nembargantes deixámolas aquí reflexadas). 

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. 

 

 

 

PROGRAMACION DE TECNOLOXÍA. 2º ESO. 

o OBXECTIVOS. 

1. Comprender a función da tecnoloxía e a súa importancia no desenvolvemento da civilización. 

2. Coñecer o proceso tecnolóxico e as súas fases. 

3. Resolver problemas sinxelos a partir da identificación de necesidades no entorno e respectando as fases do proxecto tecnolóxico. 

4. Identificar necesidades, estudiar ideas, desenvolver solucións e construir obxectos que resolvan problemas sinxelos. 

5. Entender e asimilar o modo de funcionamento do aula taller e a actividade do área. 

6. Recoñecer e respectar as normas de hixiene e seguridade no aula taller. 

7. Analizar un obxecto tecnolóxico de modo ordenado, atendendo aos seus factores formais, técnicos, funcionais e socioeconómicos. 

8. Desmontar obxectos, analizar as suas partes e a función das mesmas. 

9. Expresar ideas técnicas a través do debuxo utilizando códigos que aclaren e estructuren  a información que se quere transmitir.  
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10. Empregar a expresión gráfica no desenvolvemento, fabricación e divulgación de productos empreando medios manuais e informáticos. 

11. Analizar as propiedades da madeira como material utilizado na construcción de obxectos tecnolóxicos recoñecendo a súa estructura interna e 

relacionándoa coas propiedades que presentan e as modificacións que se poidan producir. 

12. Coñecer os beneficios do reciclado da madeira e adquirir hábitos de consumo que permitan o ahorro de materias primas. 

13. Analizar as propiedades dos metais como material utilizado na construcción de obxectos tecnolóxicos. 

14. Coñecer as técnicas básicas de conformación dos metais. 

15. Coñecer os beneficios do reciclado dos metais e adquirir hábitos de consumo que permitan o aforro de materias primas. 

16. Analizar as estructuras resistentes e sinxelas, identificando os elementos que a compoñen e as cargas e esfuerzos. 

17. Utilizar elementos estructurais de maneira apropiada na confección de pequenas estructuras que resolvan problemas concretos. 

18. Coñecer os efectos aproveitables da electricidade  e cómo utilizalos.  

19. Analizar e manipular de forma segura materiais e circuítos eléctricos respectando as normas de seguridade para o uso da electricidade.  

20. Deseñar e construir obxectos  que funcionan con circuítos eléctricos sinxelos, utilizando a simboloxía e o vocabulario adecuados. 

21. Valorar o uso da enerxía eléctrica e analizar a súa repercusión medioambiental, así como as medidas de aforro enerxético. 

22. Utilizar o ordenador como ferramenta de apoio para a búsqueda, tratamento, organización, presentación de información. 

23. Coñecer os elementos básicos dun ordenador persoal, o seu uso e conexión. 

24. Dominar as operaciones básicas dun sistema operativo. 

25. Asumir de forma activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías e incorporalas al quefacer cotiá. 

26. Utilizar un entorno de programación por bloques para crear xogos e programas de cálculo e representación gráfica. 

27. Coñecer o proceso de programación dunha aplicación informática. 

28. Coñecer os mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento, así como as súas aplicacións, identificándoos en máquinas. 

29. Empregar correctamente os mecanismos necesarios en cada situación ou problema calculando de antemán a súa ventaxa mecánica e relacións de 

transmisión, construindo maquetas dos mesmos o  empregando simuladores virtuais para analizar o seu comportamento. 

30. Valorar a importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas habituais actuais e ao longo da historia. 
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o CONTRIBUCION AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS  

CCL CMCCT CD CAA  CSC CSIEE CCEC 

TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. 

TEB1.2.1 TEB1.2.1 TEB1.2.1 TEB1.2.1 TEB 1.2.3. TEB 1.2.2. TEB5.3.1 

TEB2.3.1. TEB 1.2.2. TEB2.3.1. TEB 1.2.2. TEB3.2.1 TEB 1.2.3.  

TEB3.1.1 TEB2.1.1 TEB4.1.1 TEB 1.2.3. TEB3.2.2 TEB3.2.2  

TEB4.1.1 TEB2.2.1 TEB4.2.4 TEB2.1.1  TEB4.2.5  

TEB4.2.1 TEB2.3.1. TEB4.3.2 TEB2.2.1  TEB4.3.1  

TEB4.2.3 TEB3.1.1 TEB5.1.1 TEB2.3.1.  TEB4.3.2  

TEB5.2.3 TEB3.1.2 TEB5.2.1. TEB3.1.2  TEB5.2.3  

 TEB3.2.1 TEB5.2.2 TEB3.2.1  TEB5.3.1  

 TEB3.2.2 TEB5.2.3 TEB3.2.2    

 TEB4.1.1 TEB5.3.1 TEB4.1.2    

 TEB4.1.2  TEB4.2.5    

 TEB4.2.1  TEB4.3.1    

 TEB4.2.2  TEB4.3.2    

 TEB4.2.3  TEB5.2.3    

 TEB4.2.4  TEB5.3.1    

 TEB4.2.5      
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 TEB4.3.1      

 TEB4.3.2      

 TEB5.1.1      

 TEB5.2.1.      

 TEB5.2.2      

 TEB5.2.3      

 TEB5.3.1      

 

 

 

 

 

o UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Nº Título da UD Descrición Trimestre 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

1 O proceso tecnolóxico Que é a Tecnoloxía?Factores que interveñen no proceso tecnolóxico. 

A aula taller. Normas de hixiene e seguridade. 

Fases do proceso tecnolóxico. 

A influencia da Tecnoloxía na sociedade. 

Todos 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica 
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2 Expresión  gráfica Materiais e ferramentas de debuxo. 

Bosquexos, croquis e planos.  

Vistas dun obxecto. Sistema diédrico. 

Escalas. 

Normalización. Acoutamento. 

1º 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

3 A  madeira e os seus derivados  A madeira. Proceso de obtención da madeira. 

Clasificación da madeira. 

Derivados da madeira. 

Propiedades da madeira. 

Ferramentas e máquinas ferramenta para traballar a madeira. 

1º  

4 Materiais metálicos Os metais. Proceso de obtención, clasificación e propiedades dos metais. 

Metais ferrosos. 

Metais non ferrosos: ultralixeiros, lixeiros, pesados. 

Técnicas de conformación. 

Técnicas de manipulación 

Acabados. 

Unións fixas e desmontables. 

2º 

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

5 Estruturas Estruturas. Estruturas naturais e artificiais. 

Forzas e cargas. 

Esforzos. Tipos de esforzos. 

Tipos de estruturas artificiais. 

2º 
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Condicións das estruturas. 

Elementos estruturais. 

6 Mecanismos Que son os mecanismos? 

Clasificación dos mecanismos. 

Transmisión lineal: pancas, poleas e polipastos. 

Transmisión de xiro. 

Transformación de movemento: transformación circular-lineal e transformación circular-

lineal con movemento alternativo. 

2º 

7 Electricidade A carga eléctrica. 

A corrente eléctrica. Materiais condutores e illantes. 

O circuíto eléctrico. Elementos, representación e simboloxía. 

Efectos da corrente eléctrica. 

Magnitudes eléctricas básicas e instrumentos de medida. 

Lei de Ohm. 

Circuítos en serie e en paralelo. 

3º 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación 

8 Hardware e software A linguaxe dos ordenadores. Codificación binaria. 

O hardware. Compoñentes do hardware. 

Software e sistema operativo. 

Aplicacións informáticas. 

Todos 

9 Programación Fundamentos de programación.  

Programación con Scratch. 
3º 
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o DISTRIBUCION DO CURRÍCULO NAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 TECNOLOXÍA 2º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

 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 

a 

b 

c 

d 

e 

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 

contorno de traballo.  

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 

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 
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 TECNOLOXÍA 2º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

f 

g 

h 

m 

o 

B1.5. Documentación técnica. Normalización. TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e 

respectuoso. 
CAA 

CSC 

CSIEE 

 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 acotación e escala. 

CMCCT 

CAA 2 

b 

e 

f 

n 

B2.2. Elementos de información de produtos 

tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

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 

2 

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 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico   
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 TECNOLOXÍA 2º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 

3 e 4 

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están 

fabricados obxectos técnicos cotiás. 

CMCCT 

CAA 

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 

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial 

atención ás normas de seguridade e saúde. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 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 as estruturas. 

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 
5 

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa 

transmisión nos elementos que configuran a estrutura. 

CMCCT 

CAA 

b 

f 

B4.3. Mecanismos de transmisión e 

transformación do movemento en máquinas e 

sistemas.  

B4.2. Identificar operadores mecánicos de 

transformación e transmisión de movementos en 

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, 

como transforman e transmiten o movemento distintos 

mecanismos. 

CCL 

CMCCT 6 
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 TECNOLOXÍA 2º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

g 

h 

o 

B4.4. Relación de transmisión. 

B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e 

montar sistemas mecánicos. 

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos 

mecánicos como as poleas e as engrenaxes. 
CMCCT 

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 

TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante 

simboloxía normalizada sistemas mecánicos. 

CMCCT 

CD 

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran 

unha función determinada. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

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 

7 TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 

software específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos 

elementos que o configuran. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

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 
8 
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 TECNOLOXÍA 2º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos 

e dispositivos electrónicos. 

CMCCT 

CD 

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos 

sinxelos con equipamentos informáticos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

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 

9 

 

 

 

 

o CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR 
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A MATERIA E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACION. 

 

Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 
consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Proba escrita Observación 

na aula 

Traballo 

individual 

Traballo en 

grupo 

Caderno de 

clase 

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

tecnolóxicos. 

1  X  X  

TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo. 2  X  X  

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

tecnolóxicos. 

2  X  X  

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 2  X  X  

TEB2.1.1. Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios 

normalizados de acotación e escala. 

3 X X X  X 

TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos tecnolóxicos. 2  X   X 

TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo sinxelo empregando software específico de apoio. 1  X  X  

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 3 X X    

TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás. 2 X X X   

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

técnico. 

2  X    

TEB3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade e saúde. 1  X    

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

escrita. 

1  X  X  

TEB4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que configuran a estrutura. 3 X X X  X 

TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, como transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos. 2 X X    

TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas e as engrenaxes 3 X X    
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Estándares de aprendizaxe Grao 

mínimo 

consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Proba escrita Observación 

na aula 

Traballo 

individual 

Traballo en 

grupo 

Caderno de 

clase 

TEB4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou un sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico. 1 X X X   

TEB4.2.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada sistemas mecánicos. 2  X    

TEB4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada. 1  X  X  

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores. 3  X  X  

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

configuran. 

2 X X    

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. 2 X X    

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos. 2  X    

TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 2  X X   

TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos. 1  X X X  

TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programación gráfico. 2 X X X X  

 

Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe:  

1 Medio-baixo 

2 Medio 

3 Medio-alto 

4 Alto 
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o CONCRECIONS METODOLOXICAS. 

A área de Tecnoloxía debe fomentar a adquisición duns hábitos intelectuais e o desenrolo dunhas destrezas técnicas que lle permitan ó alumnado 

identificar situacións 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 ao 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 suxerir propostas para melloralo. Todo o traballo e as incidencias iranse recollendo para elaborar a memoria final. 

Ao 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. 
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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 

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. 
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o MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS. 

 

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

• Aula ordinaria do grupo de alumnos. 

• Aula-taller de tecnoloxía, coas correspondentes zonas de traballo e dotacións técnicas. Este ano trataremos de volver a traballar nela, se ben, despois 

do aprendido estes últimos anos respecto a importancia da ventilación (para calquer tipo de virus, xa non só polo Covid senón mesmo o da gripe), dita ventilación 

no noso taller de 97m2 e un oco de ventana de 0,45m2, é una tarefa ben difícil. 

• Aula de informática. Ainda dende hai varios cursos os alumnos teñen o seu propio ordenador persoal no aula. 

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. 

• Tamén: biblioteca, revistas técnicas, catálogos comerciais ... 

 

O libro de texto de referencia do alumnado é para 2ºESO o libro “Inicia Dual Tecnología” da editorial Oxford. 

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. 

 

 

o CONCRECION DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARAN NO CURSO. 

 

Lenda dos elementos transversais 



 

 30 

CL Comprensión lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

CA Comunicación audiovisual 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

EMP Emprendemento 

EC Educación cívica 

PV Prevención da violencia 

EV Educación e seguridade viaria 

 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

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

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

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

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

escala. 
 X X      

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

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

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

 

X X       

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

TEB3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas de conformación dos materiais de uso técnico.     X X X  
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.    X X    

TEB5.2.1. Manexa programas e software básicos.    X     

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

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

TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programación gráfico. X X X X X    
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PROGRAMACION DE TECNOLOXÍA. 4º ESO 

o OBXECTIVOS 

1. Identificar a configuración da comunicación con fíos e sen fíos. 

2. Facer un uso responsable dos servizos de intercambio e publicación de información dixital. 

3. Empregar os equipos informáticos na elaboración de programas. 

4. Reflexionar sobre os elementos constitutivos da vivenda. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía adecuada. 

5. Promover o aforro enerxético na montaxe de circuítos básicos. 

6. Alinear a arquitectura, instalacións e hábitos de consumo das vivendas para o aforro enerxético. 

7. Montar circuítos electrónicos, elementais e sinxelos analizando o seu funcionamento e aplicándoos no proceso tecnolóxico. 

8. Realizar simulacións para practicar coa simboloxía normalizada. 

9. Resolver problemas tecnolóxicos sinxelos empregando o álxebra de Boole. 

10. Utilizar as portas lóxicas na resolución de problemas. 

11. Describir os compoñentes dos sistemas automáticos. 

12. Realizar automatismos sinxelos ou robots que poidan ser controlados por un programa de creación propia. 

13. Aplicar las tecnoloxías hidráulica e pneumática e describir o seu funcionamento. 

14. Representar circuítos utilizando a simboloxía adecuada. 

15. Realizar experimentos con dispositivos pneumáticos e simuladores informáticos. 

16. Identificar a evolución da tecnoloxía historicamente. 

17. Utilizar a análise de obxectos para afondar nos técnicos e tecnolóxicos. 

18. Valorar a importancia da tecnoloxía nas actividades cotiás. 
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o  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS 

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.1.1. TEB1.2.1. TEB1.2.2. TEB1.2.1. TEB6.1.1 

TEB1.1.2. TEB1.1.2. TEB1.1.2. TEB1.3.1. TEB2.2.2. TEB1.3.1. TEB6.2.1 

TEB2.1.2. TEB1.3.1. TEB1.2.1. TEB1.4.1. TEB2.4.1. TEB2.2.2. TEB6.3.1. 

TEB3.1.1 TEB1.4.1. TEB1.2.2. TEB2.1.1. TEB6.1.1 TEB2.3.1. TEB6.3.2. 

TEB3.1.2 TEB2.1.1. TEB1.3.1. TEB2.2.1. TEB6.2.1 TEB2.4.1.  

TEB4.1.1 TEB2.1.2. TEB1.4.1. TEB2.3.1. TEB6.3.1. TEB3.2.1.  

TEB5.1.1 TEB2.2.1. TEB2.2.2. TEB2.4.1. TEB6.3.2. TEB3.4.2.  

TEB5.2.1 TEB2.2.2. TEB3.2.1. TEB3.2.1.  TEB3.5.1.  

TEB6.3.1. TEB2.3.1. TEB4.3.1 TEB3.4.2.  TEB4.3.1  

TEB6.3.2. TEB3.1.1 TEB5.4.1 TEB3.5.1.  TEB5.3.1  

 TEB3.1.2 TEB6.3.2. TEB4.1.2.  TEB5.4.1  

 TEB3.2.1.  TEB4.2.1    

 TEB3.3.1.  TEB4.3.1    

 TEB3.4.1  TEB5.3.1    

 TEB3.4.2.  TEB5.4.1    

 TEB3.5.1.  TEB6.1.1    

 TEB4.1.1  TEB6.2.1    

 TEB4.1.2.  TEB6.3.2.    

 TEB4.2.1      

 TEB4.3.1      

 TEB5.1.1      

 TEB5.2.1      

 TEB5.3.1      

 TEB5.4.1      

 TEB6.1.1      

 TEB6.2.1      

 TEB6.3.1      

 TEB6.3.2      
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o UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Nº Título da UD Descripción Trimestre 

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación 

 
 
 

1 

 
 
 

Sistemas de comunicación 

Sistemas de comunicación 
Comunicación con fíos e sen fíos 
Tipoloxía de redes 
Intercambio de información en internet 
Utilización dos servizos de localización 
Medidas de seguridade en internet 
Utilización de xestores de descargas 

 
 
 

1º 

Bloque 2. Instalacións en vivendas 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Instalación nas vivendas 

A instalación eléctrica 
Suministro e evacuación de augas 
Climatización: calefacción e aire acondicionado 
A instalación de gas 
Instalacións de comunicación 
Domótica 
Arquitectura bioclimática. Eficiencia enerxética 
Normativa e Simboloxía 
Análise de instalacións domésticas básicas 

 
 
 
 

2º 

Bloque 3. Electrónica 

 

 
3 

 

 
Electrónica 

Electrónica. Compoñentes básicos 
Sistemas electrónicos 
Simulación de circuítos 
Electrónica dixital 
Deseño e montaxe de circuítos 
Comprobación de compoñentes 

 

 
1º 

Bloque 4. Control e robótica 
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4 

 
 

 
Sistemas de control 

Sistemas de control 
Tipos de sistemas de control 
Sensores 
Control programado 
O ordenador como elemento de programación e control 
Linguaxes de programación 
Robots 
Experimentación con prototipos 

 
 

 
3º 

Bloque 5. Pneumática e Hidráulica 

5 Pneumática e Hidráulica Circuítos pneumáticos.Compoñentes 2º 

  Circuítos hidráulicos. Compoñentes 
Deseño, simulación e montaxe de prototipos 

 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

 
 
 

6 

 
 
 

Desenvolvemento tecnolóxico e evolución social 

Caracterización dos modelos sociais 
Fitos na historia da tecnoloxía 
O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia 
Desenvolvemento sostible 
Obsolescencia programada 
Plan de riscos laborais 

 
 
 

3º 

 

 

 

o DISTRIBUCIÓN DO CURRÍCULO NAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 TECNOLOXÍA 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

 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 

1 
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TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos dixitais. 

CCL 
CMCCT 
CD 

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 

1 

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

CD 
CSC 

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 

4 

 TECNOLOXÍA 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 

1 

 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. Diferenza as instalacións típicas nunha 
vivenda. 

CMCCT 
CAA 

2 

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

CCL 
CMCCT 

b 
e 
f 
g 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e 
montaxe de instalacións básicas. 
B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. 
Arquitectura bioclimática. 

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 

2 

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

CMCC 
CD 
CSC 
CSIEE 

b 
g 
f 
m 

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e 
montaxe de instalacións básicas. 

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 

2 
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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 

2 

 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 

3 

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

CCL 
CMCCT 

3 

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 

3 

b B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos. B3.3. Experimentar coa montaxe de circuítos TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos CMCCT 3 

 TECNOLOXÍA 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

f 
g 

 elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico. básicos deseñados previamente.   

f 
g 

B3.6. Electrónica dixital. 
B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a 
problemas tecnolóxicos básicos. 

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a 
álxebra de Boole na resolución de problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

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

CMCCT 3 

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos. 

CMCCT 
CSIEE 
CAA 

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 

3 

 
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 

4 
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TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre lazo 
aberto e pechado. 

CMCCT 
CAA 

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 

4 

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 

4 

Bloque 5. Neumática 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 

5 

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 

5 

 TECNOLOXÍA 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 

5 

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 

5 

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade 

g 

m 

B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico 
ao longo da historia. 

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao 
longo da historia. 

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

CMCCT 
CAA 
CCEC 
CSC 

6 
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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 

6 

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 

6 

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

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

 

 

 

o CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR 
A MATERIA E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACION. 

 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na 

comunicación con fíos e sen eles. 

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

dixitais. 

Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan 

na comunicación con fíos e sen eles. (2) 

Proba escrita 
Observación na aula 

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

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. 

Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de 

risco. (1) 

Observación na aula 

TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver problemas, 

utilizando unha linguaxe de programación. 

Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver 

problemas, utilizando unha linguaxe de programación. (2) 

Proba escrita 

TEB1.4.1. Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e interpretación de 

datos, e como realimentación doutros procesos cos datos obtidos. 

Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e 

interpretación de datos (2) 

Observación na aula 
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TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. (2) Proba escrita 

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

instalacións dunha vivenda (2) 

Proba escrita 

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalacións para unha vivenda tipo 

con criterios de eficiencia enerxética. 

Deseña con axuda de software unha instalacións para unha 

vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética. (1) 

Observación na aula 

Realización de tarefas 

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, 

subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas. 

. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, 

calefacción, subministración de auga e saneamento (2) 

Proba escrita 

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

funcionamento. (1) 

Realización de tarefas 

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha 
vivenda (2) 

Proba escrita 

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por Proba escrita 
 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

compoñentes elementais 
TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, 

condensador, díodo e transistor. 

compoñentes elementais (3) 
Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: 

resistor, condensador, díodo e transistor. (2) 

 

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos 

básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos 

analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada. (2) 

Realización de tarefas 

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

previamente. 

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados 

previamente. (2) 

Realización de tarefas 

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

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. 

Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos (2) Proba escrita 

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

(3) 

Proba escrita 

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos. 

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos 

habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado. 

Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos 

técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado. (2) 

Proba escrita 

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. Representa e monta automatismos sinxelos (1) Realización de tarefas 

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sistema automático ou un 

robot que funcione de forma autónoma en función da realimentación que recibe do 

contorno. 

Desenvolve un programa para controlar un sistema automático 

ou un robot (2) 

Proba escrita 

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

pneumática. 

Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e 

pneumática. (2) 

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

sistemas. 

Describe o funcionamento deste tipo de sistemas. (2) Proba escrita 

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que 

resolvan un problema tecnolóxico 

Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar 

circuítos que resolvan un problema tecnolóxico (1) 

Proba escrita 

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con 

compoñentes reais ou mediante simulación. 

Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos (1) Realización de tarefas 

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron 

ao longo da historia da humanidade. 

Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se 

produciron ao longo da historia da humanidade.(1) 

Realización de tarefas 

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a 

súa función histórica e a evolución tecnolóxica. 

Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, 

interpretando a súa función histórica e a evolución tecnolóxica. 
(1) 

Realización de tarefas 

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. 
TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada 

Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en 

cada período histórico, axudándose de documentación escrita e 

dixital. (1) 

Realización de tarefas 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital.   

Grao de consecución dos estándares de aprendizaxe 

1 Medio-baixo 

2 Medio 

3 Medio-alto 

4 Alto 

 

 

o CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS   

A metodoloxía de Tecnoloxía da 4º E.S.O. realizarase principalmente utilizando os apuntes que proporcione a profesora xa que non temos libro de 

texto, de forma que facilite ao alumnado un seguimento ordenado dos contidos que se vaian tratando. Para eso realizaranse lectura en voz alta por 

un dos alumnos do contido que se vaia a tratar e a partir de esa lectura o profesor fomentará o debate entre o alumnado para comprobar o grao de 

comprensión acadado, explicando e deténdose naqueles aspectos que resulten máis complexos, utilizando recursos web como animacións e vídeos 
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que melloren a comprensión e fixación da materia e facendo exercicios naqueles contidos que o requiran e permitan. O material que se vaia 

entregando e/ou o complementario ( vídeos,lecturas, etc) estará ó seu dispor no curso chamado “Tecnoloxía 4ºESO” na aula virtual do centro. 

Unha vez acadado un dominio máis amplo da unidade didáctica xa poderán enfrontarse á resolución de problemas sinxelos,exercicios, cuestións, 

traballos…etc  para que o alumnado traballe os contidos explicados e os repasen. Estas tarefas serán correxidas ao principio da seguinte clase para 

que sirvan de repaso e permitan dar continuidade aos novos contidos que se tratarán. 

Cando sexa posible faranse traballos prácticos e elaboración de proxectos na aula - taller para consolidar os contidos traballados 

Actividades 

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 coñecer o 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 de lapis e papel. Este tipo de actividades engloba a realización de exercicios prácticos, actividades na aula de informática. 

✓ Actividades de informática: realizaranse cos equipos que contan os alumnos na súa aula de informática, e inclúen actividades de busca 

de información na Internet, elaboración de documentos co procesador de textos, simulación de circuítos eléctricos, realización de memorias 

de prácticas e proxectos... 

✓ Exposicións orais: co fin de potenciar a súa capacidade de comunicación, e así contribuír á adquisición da competencia en 

comunicación lingüística, por grupos, os alumnos terán que expor ao resto do grupo algún tema facendo uso das novas tecnoloxías. 

✓ Actividades de reforzo. Para atender a alumnos con ritmos de aprendizaxe máis lentos ou con algunha necesidade educativa proporanse 

outras actividades adecuadas a cada alumno en particular. 

✓ Actividades de ampliación. Estas actividades están pensadas para alumnos que acadaron con facilidade os obxectivos propostos. 

✓ Outro tipo de actividades. 

Por outra parte, as actividades tamén se van poder clasificar segundo se leven a cabo de xeito individual ou en grupos: 
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Actividades individuais: este tipo de actividades permiten 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 de 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. 

 

 
 

o MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En 4º de ESO non temos fixado un libro de texto de referencia para o alumnado xa que a profesora lle entregará o material preciso para cada tema a 

través de temas, boletíns de exercicios, enlaces a páxinas web, vídeos, etc  Resolveranse exercicios prácticos, tanto por parte do profesor como dos alumnos 

no encerado. 

O alumno-a recollerá e conservará todo o material que se lle entregue e os  exercicios e notas quedeba tomar na clase, o alumno-a recolleráos  nun 

caderno persoal, que supervisará o profesor. 

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

• Aula ordinaria do grupo de alumnos. 

• Aula-taller de tecnoloxía, coas correspondentes zonas de traballo e dotacións técnicas. Este ano trataremos de volver a traballar nela, se ben, despois 

do aprendido estes últimos anos respecto a importancia da ventilación (para calquer tipo de virus, xa non só polo Covid senón mesmo o da gripe), dita ventilación 

no noso taller de 97m2 e un oco de ventana de 0,45m2, é una tarefa ben difícil. 

• Aula de informática. Ainda dende hai varios cursos os alumnos teñen o seu propio ordenador persoal no aula. 

Outros recursos a utilizar serán. 

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

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

• Tamén: biblioteca, revistas técnicas, catálogos comerciais ... 

 

 

o CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO. 

Lenda dos elementos transversais 

CL Comprensión lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

CA Comunicación audiovisual 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

EMP Emprendemento 

EC Educación cívica 

PV Prevención da violencia 

EV Educación e seguridade viaria 

 

 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

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. 

X X X X X 
   

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

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

 
X X 

   

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

   
X 

    

TEB2.1.1. Diferenza as instalacións típicas nunha vivenda. X X X 
     

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

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

X X 
      

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

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

   

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

X 
   

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

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

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

   

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

X 
   

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

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos. X X 
      

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

   

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

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

X X 
      

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos. X X 
  

X 
   

 

Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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. 

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

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

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

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

X 
   

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

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

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. 

X X 
 

X X 
   

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

X X 
 

X 
    

 

 

 

PROGRAMACION DE TIC. 4º ESO. 
 

o OBXECTIVOS. 

  1.  Interactuar na rede de forma responsable. 

  2. Coidar a seguridade e responsabilidade no acceso a servizos de intercambio e publicación de información dixital. 

  3. Identificar os dereitos de autor nos contidos dixitais. 

  4. Analizar a función e configuración dos equipos informáticos. 

  5. Instalar e eliminar software. 

  6. Comunicar equipos e sistemas a través de software. 
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  7. Coñecer os compoñentes básicos e características dun ordenador. 

  8. Coñecer os elementos básicos en sistemas con fíos e sen fíos. 

  9. Producir documentos a través de diferentes programas informáticos. 

10.  Elaborar contidos de imaxe, son e vídeo e desenvolver capacidades para integralos en diversas producións. 

11. Intercambiar información de forma segura a través de seguridade activa e pasiva na protección de datos. 

12. Manexar distintos dispositivos de intercambio de información. 

13. Publicar contidos na web. 

14.  Manexar ferramentas de produción web e TIC de carácter social. 

15.  Traballar a accesibilidade e o manexo de ferramentas. 

16.  Desenvolver una mirada crítica no uso e intercambio da información a través de redes sociais e plataformas. 

17.  Utilizar as ligazóns na publicación e relación do contido multimedia. 

 

 

 

 

o CONTRIBUCION AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AGRUPADOS POR COMPETENCIAS  

CCL CMCCT CD CAA  CSC CSIEE CCEC 

TICB2.5.1 TICB1.1.2. TICB1.1.1. TICB1.2.1. TICB1.1.1. TICB3.1.1 TICB1.2.1. 

TICB3.1.1 TICB2.1.1 TICB1.1.2. TICB1.3.1 TICB1.2.1. TICB3.1.2 TICB1.3.2 

TICB3.1.2 TICB2.1.2. TICB1.2.1. TICB2.1.1 TICB1.3.1 TICB3.1.3 TICB3.1.1 

TICB3.2.1. TICB2.2.1 TICB1.3.1 TICB2.2.1 TICB1.3.2 TICB3.2.1. TICB3.2.1. 
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TICB3.2.2. TICB2.3.1 TICB1.3.2 TICB3.1.1 TICB3.2.1. TICB3.2.2. TICB5.2.2. 

TICB4.1.3 TICB2.4.1. TICB2.1.1 TICB3.1.3 TICB5.1.1. TICB5.2.2.  

TICB5.2.1 TICB2.5.1 TICB2.1.2. TICB3.2.1. TICB5.2.2. TICB5.3.1  

TICB5.2.2. TICB3.1.1 TICB2.2.1 TICB3.2.2. TICB5.3.1 TICB6.1.1.  

TICB5.3.1 TICB3.1.2 TICB2.3.1 TICB5.1.1. TICB6.1.2. TICB6.2.1  

TICB6.1.2. TICB3.1.3 TICB2.4.1. TICB5.2.1 TICB6.2.1   

TICB6.2.1 TICB3.2.1. TICB2.5.1 TICB5.3.1 TICB6.3.1   

TICB6.3.1 TICB3.2.2. TICB3.1.1 TICB6.1.2.    

 TICB4.1.1 TICB3.1.2 TICB6.2.1    

 TICB4.1.2 TICB3.1.3     

 TICB4.1.3 TICB3.2.1.     

 TICB5.1.1. TICB3.2.2.     

 TICB5.2.1 TICB4.1.1     

 TICB5.2.2. TICB4.1.2     

 TICB5.3.1 TICB4.1.3     

 TICB6.1.1. TICB5.1.1.     

 TICB6.1.2. TICB5.2.1     

 TICB6.1.3 TICB5.2.2.     

 TICB6.2.1 TICB5.3.1     
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 TICB6.3.1 TICB6.1.1.     

  TICB6.1.2.     

  TICB6.1.3     

  TICB6.2.1     

  TICB6.3.1     

 

 

 

 

o UNIDADES DIDÁCTICAS. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Nº Título da UD Descripción Trimestre 

Bloque 1.  

1 Ordenadores e sistemas operativos 

 

       Equipos informáticos 

       Compoñentes básicos dun ordenador. Interconexións e características 

       Sistemas operativos. Tipos e funcións 

       Instalación e eliminación de software de propósito xeral 

       Ferramentas de accesibilidade 

1º 

2 Produción ofimática       O procesador de texto 

       A folla de cálculo 

       Bases de datos 

1º 
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       Presentacións 

       Ofimática na rede 

3 Produción multimedia       Imaxe dixital 

      Gráfico vectorial 

      Son dixital 

      Vídeo dixital 

2º 

Bloque 2. 

4 Redes informáticas e a súa seguridade        Redes. Definición e tipos 

       Elementos físicos dunha rede 

       Conexións con fíos e sen fíos 

       Configuración básica da rede 

       Compartir recursos na rede 

       Redes privadas virtuais 

       Control remoto de ordenadores 

       Seguridade informática 

2º 

5 Ética e estética na rede        Sociedade da información 

       Marca persoal e reputación on line 

       Protección da intimidade 

       Contrasinais seguros 

       Respecto dixital 

       Identidade dixital e fraude 

       Propiedade e intercambio de información 

2º 
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       Acceso a recursos na rede 

Bloque 3.  

6 Publicación de contidos na web       Funcionamento da web 

      Tipos de páxinas web 

      HTML 

      Organización dos elementos nas páxinas web 

      Creación de páxinas con editores web 

      Xestores de contidos (CMS) 

      Outras formas de crear unha páxina web 

      Publicación de páxinas web 

      Accesibilidade na web 

3º 

7 Internet e redes sociais       ¿Qué é internet? 

       Comunidades virtuais 

       Redes sociais 

       As miñas redes nun mesmo lugar 

3º 

 

 

o DISTRIBUCION DO CURRÍCULO NAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

 Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede   
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 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

a 

b 

f 

g 

h 

i 

o 

B1.1. Políticas de seguridade para a 

protección do individuo na interacción 

coa rede. Contrasinais. Condutas e 

hábitos seguros. 

B1.2. Intercambio e publicación de 

información dixital na rede. Seguridade e 

responsabilidade no uso dos servizos de 

publicación. 

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 
5 

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contrasinais para a protección da información persoal. 

CD 

CMCCT. 

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 

5 

a 

g 

h 

i 

m 

ñ 

B1.4. Propiedade e distribución do 

software e da información. Tipos de 

licenzas de uso e distribución. 

B1.5. Identidade dixital, privacidade e 

seguridade. Desenvolvemento de 

actitudes de protección activa ante dos 

intentos de fraude. 

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 web. 

CD 

CAA 

CSC 

5 

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos 

a dereitos de autoría e materiais de libre distribución. 

CD 

CSC 

CCEC 

 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 

 

1 

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema 

operativo e de accesibilidade do equipamento 

informático. 

CD 

CMCCT. 
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 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

f B2.2. Instalación e eliminación de 

software de propósito xeral. 

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de 

software de propósito xeral. 

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas 

operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a 

estes. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

1 

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. 

1 

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. 

1 

f B2.5. Elementos e sistemas para a 

comunicación con fíos e sen eles. 

B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que 

configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na 

comunicación entre dispositivos dixitais. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

4 

 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 

 

2 

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego 

de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, 

numéricos e gráficos. 

 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CSIEE 

 

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a 

súa funcionalidade para consultar datos, organizar a 

información e xerar documentos. 

CD 

CMCCT. 

CAA 

CSIEE 
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 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 formatos. 

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 

3 

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 

 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. 
4 

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega 

hábitos de protección adecuados. 

CD 

CMCCT. 

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 

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos 
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 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

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 

4 

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 

6 

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 

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 

6 

 Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión  

a 

b 

f 

g 

B6.1. Creación e publicación na web de 

materiais multiplataforma accesibles.  

B6.2. Recursos e plataformas de 

formación a distancia, emprego e saúde.  

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 

6 
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 TIC 4º ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidade 
Nº 

h 

i 

m 

ñ 

o 

B6.3. Administración electrónica e 

comercio electrónico: intercambios 

económicos e seguridade. 

B6.4. Sincronización entre dispositivos 

móbiles e computadores. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en 

distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que 

ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

CD 

CMCCT. 

CCL 

CAA 

CSC 

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un 

dispositivo móbil e outro dispositivo. 

CD 

CMCCT 

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 

7 

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 

6 
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o CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DO GRAO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR 
A MATERIA E DOS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DA AVALIACION. 

 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

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

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

da información persoal. 

Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a 

protección da información persoal. (2) 

Observación na aula e realización de tarefas. 

Preguntas na proba escrita 

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a 

propiedade e o intercambio de información. 

Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como 

a propiedade e o intercambio de información (2) 

Realización de tarefas e preguntas na proba escrita 

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da 

identidade dixital e os tipos de fraude da web. 

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

materiais de libre distribución. 

Diferenza o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría 

e materiais de libre distribución (2) 

Realización de tarefas e preguntas na proba escrita 

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

información. 

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

do equipamento informático. 

Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da 

información (3) 

Realización de tarefas 

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e 

os programas vinculados a estes. 

Resolve problemas moi básicos vinculados aos sistemas 

operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes (2) 

Realización de tarefas e preguntas na proba escrita 

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións 

de comunicación entre dispositivos. 

Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 

aplicacións de comunicación entre dispositivos (2) 

Realización de tarefas 

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 

características técnicas e as conexións entre eles. 

coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas 

características técnicas (3) 

Preguntas en proba escrita 

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

dixitais. 

Describe algunha das formas de conexión na comunicación 

entre dispositivos dixitais.(2) 

Preguntas en proba escrita 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

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. 

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que 

inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos. 

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para 

consultar datos, organizar a información e xerar documentos. 

Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 

informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes e 

gráficos.(3) 

Produce informes sinxelos que requiren o emprego de follas de 

cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos(2). 

Elabora bases de datos sinxelas (1) 

Realización de tarefas 

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de 

presentacións, adecuando o deseño e a maquetación á mensaxe e ao público 

obxectivo a quen vai dirixido. 

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, son e vídeo, edita a 

información mediante software específico e crea novos materiais en diversos 

formatos. 

Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de 

presentacións.(3) 

 

Realización de tarefas 

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de 

conexión e de intercambio de información entre eles. 

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

adecuados. 

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de 

antivirus e de devasas para garantir a seguridade. 

Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 

protección adecuados.(2) 

Describe a importancia da actualización do software e do 

emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade 

(2) 

Preguntas en proba 

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

virtuais. 

Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes 

locais (1) 

Realización de tarefas e preguntas en proba 

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

hipertextuais. 

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo 

estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade. 

Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas 

hipertextuais. (2) 

Realización de tarefas e preguntas en proba 
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Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Instrumentos de avaliación 

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter 

social e xestiona os propios. 

Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de 

carácter social (2) 

Realización de tarefas e preguntas en proba  

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

información multiplataforma. 

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que 

está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc. 

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

Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á 

información multiplataforma (2) 

Realización de tarefas e preguntas en proba  

 

Lenda: 

1 Baixo 

2 Medio – baixo 

3 Medio – alto 

4 Alto 

 

 

o CONCRECIONS METODOLOXICAS. 

Esta materia impartirase na súa totalidade na aula de informática. O desenvolvemento das unidades didácticas máis teóricas comezará sempre coa explicación, 

por parte do profesor, dos conceptos principais da unidade, facendo uso de presentacións multimedia que se proxectarán para todo o grupo empregando un 

ordenador e un canón. Nas unidades máis prácticas, que son a maioría, ao comezo da unidade o profesor sempre explicará os conceptos máis teóricos do 

tema e logo, irá explicando as distintas ferramentas e opcións do programa informático que se estea estudando. Estas explicacións trataranse sempre de  

combinar con exemplos prácticos que o alumno pode ir realizando ao mesmo tempo que o profesor. Rematada a exposición de contidos, o profesor proporá a 

realización de varios exercicios e actividades relacionadas cos contidos explicados, de diferente dificultade, que o alumno terá que ir realizando no ordenador, 

para asimilar os conceptos, e contando sempre coa supervisión e axuda do profesor. 



 

 60 

 

 

o MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS.   

Para a materia de TIC da ESO usamos a Aula de Informática I ( na planta inferior) que dispón de 17 ordenadores preparados para a situación Covid (separados 

1,5m sin mamparas), donde reciben clase 15 alumnos. Utilizarase sempre na medida do posible software libre. 

Na materia de Tecnoloxías da Información e Comunicación hai proposto o seguinte libro de texto durante este curso: Inicia Dual Tecnologías De La Información  

y La Comunicación. 4º ESO. ISBN: 9780190508081. 

 

o CONCRECION DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARAN NO CURSO. 

 

Lenda dos elementos transversais 

CL Comprensión lectora 

EOE Expresión oral e escrita 

CA Comunicación audiovisual 

TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

EMP Emprendemento 

EC Educación cívica 

PV Prevención da violencia 

EV Educación e seguridade viaria 
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

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

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

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

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

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

 

   X     

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

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

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

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

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

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. 
X X X X     

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

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar documentos.   X X     
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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. 
 X X X     

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. 
  X X X    

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

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

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

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

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

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

propiedade. 
  X X  X   

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

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

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

etc. 
  X X     

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

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.   X X  X   
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Estándares de aprendizaxe CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

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

 

 

 

CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO. 
 

Os criterios de avaliación e cualificación que imos a desenrolar a continuación son aplicables para os cursos 2ºESO e 4ºESO da materia de Tecnoloxía. Máis 

adiante detallaremos para a optativa Iniciación á Tecnoloxía Informática de 4ºESO porque o Departamento considera que debido á distinta natureza da 

asignatura tamén han de ser diferentes os criterios de cualificación. 

 

 

 

TECNOLOXÍA EN 2º E 4º DE ESO 

 

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 duas probas escritas en cada avaliación. 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. 
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A media das probas escritas non poderá ser inferior a 3,5 para facer media co resto de apartados valorados nesa avaliación. Cunha nota inferior a esta, a nota 

media da avaliación será a nota media dos exames. Cada trimesrte o alumnado fará un traballo monográfico individual para profundizar nun tema dos estudiados 

mesa avaliación. 

 

• 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): 20%. 

Este 20% divídese do seguinte xeito: 

− Facer os exercicios de casa 5%.  

− Facer os traballos monográficos, redaccións e búsquedas de información: 10%. 

− 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%. 

A valoración do caderno 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%. 
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• Actitude (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: 10% 

 

Detallamos aquí cómo se valora cuantitativamente este este apartado: 

− Realiza as tarefas individualmente ou en grupo (0,2ptos) 

− Respecta ó profesor e compañeiros (0,2ptos) 

− Cuida do material (0,2ptos) 

− Ordena e limpia o posto de traballo (0,2ptos) 

− Leva ó día o diario de taller (0,2ptos) 

 

Este ano trataremos de volver a traballar no aula-taller porque este curso non hai limitacións en canto a distancia nas aulas dos centros escolares, se 

ben dende o Departamento seguimos pensando que, despois do aprendido estes últimos anos respecto a importancia da ventilación (para calquer tipo de virus, 

xa non só polo Covid senón mesmo o da gripe), dita ventilación no noso taller de 97m2 e un oco de ventana de 0,45m2, é una tarefa ben difícil. 
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Así, no supuesto caso de non ir ó taller nun trimestre (ben por motivos sanitarios (que cambien as recomendación sanitarias ou que estén a faltar un número 

importante de alumnos por Covid, etc) ou porque o desenrolo da parte teórica que nos capacitaría para baixar ó taller a aplicar os contidos aprendidos fora 

máis lenta do previsto), o seu 10% no peso da nota sería engadido á porcentaxe de probas escritas, que pasaría do 60 ó 70%.  

 

 

A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das notas obtidas en cada un dos catro (ou tres de non haber taller) 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. 

 

A cualificación final do curso será a media aritmética 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 da 1ª e 2ª avaliación realizarase una proba escrita de recuperación para o alumnado que non obtivera una cualificación positiva (é decir, igual ou 

superior a 5) que incluirá exercicios e cuestións relativas ós temas dados na avaliación(operativamente sería bo facelo na primeira quincena da seguinte 

avaliación.  

Unha vez cualificado ese exame teremos unha nova nota no apartado Exames, coa cal recalcularemos a nota da avaliación do seguinte xeito:  

Cualificación= 60% nota do Exame de Recuperación (ou 70% no caso de que non houbera existido o apartado aula-taller) + 20% nota do apartado 

exercicios+ 10% nota do aula-taller +10% nota do apartado actitude 

Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica na Avaliación Final son os seguintes: 

• A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións parciais, una vez realizadas as correspondentes probas 

de recuperación cando fora necesario (tomando as notas antes do redondeo). Considerarase que o alumnado superou a materia se acada una nota 

mínima de “5” como resultado desa media. 
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Despois de finalizar a 3º avaliación seguiremos dúas opocións para o alumnado según teña as tres avaliacións xa superadas ou non: 

• O alumnado que despois da 3º avaliación non estea en condicións de superar a materia e teña algún trimestre con avaliación negativa, realizará 

actividades de reforzo e recuperación, así como una proba escrita adicional de recuperación. 

Cada alumno realizará a parte correspondente á avaliación (ou avaliacións) non superada. Se se detecta que un alumno está a copiar nesta proba a 

cualificación será de 0. 

 A nota obtida en cada parte sustituirá ó apartado exames no cálculo da nota desa avaliación, facendo media cos outros apartados: exercicios e 

actitude, do seguinte xeito: 

Cualificación= 60% nota do Exame de Recuperación (ou 70% no caso de que non houbera existido o apartado aula-taller) + 20% nota do apartado 

exercicios+ 10% nota do aula-taller +10% nota do apartado actitude 

 

Así coa nota da avaliación (ou avaliacións) recuperada farase de novo a media aritmética das tres avaliacións para obter a nota da Avaliacion Final. 

 

• O alumnado que despois da 3º Avaliación teña superada a materia realizará actividades avaliables de ampliación que poderán permitir a mellora da 

cualificación da Avaliación Final. 

Metodoloxía 

O alumnado con alguna avaliación suspensa disporá de todo o material necesario para repetir os exercicios de aula e preparar o/os exames a través de 

distintos medios: contidos do Aula Virtual, libro de texto, caderno de aula, así como as explicacións e aclaracións que aporten os profesores a petición do 

alumnado. 

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. 
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TIC 4ºESO 

 

Facemos una redacción diferenciada para TIC de 4ºESO porque, ó ser una asignatura moito máis práctica que as outras do Departamento, as porcentaxes para 

calcular a nota son ó entender do Departamento diferentes. 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.     

 

Os criterios e procedementos que se seguirán para establecer a cualificación numérica de cada avaliación parcial (trimestral) de TIC 4º ESO son os 

seguintes: 

• As Prácticas de computador diarias, contarán un 50% na nota da avaliacion.  

• Os apartado Cuestionarios ou pequenas probas contará un 20% da nota da avaliación.  

• As probas Exames contarán un 20% da nota da avaliacion.  

• A actitude contará cun 10% da nota da avaliación. Aquí incluímos o comportamento, o respeto a profesores e compañeiros, e actitude positiva hacia 

a materia. 

 

Na 1ª e 2ª avaliación realizarase una proba de recuperación para o alumnado que non obtivera una cualificación positiva (é decir, igual ou superior a 5) que 

incluirá exercicios e cuestións relativas ós temas dados na avaliación. Unha vez cualificado ese exame teremos unha nova nota, coa cal recalcularemos a 

nota da avaliación do seguinte xeito:  

Cualificación=50% nota do apartado prácticas diarias no computador+ 40% nota do Exame de Recuperación + 10% nota do apartado actitude. 

 

Os criterios que se seguirán para establecer a cualificación numérica na Avaliación Final son os seguintes: 
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• A cualificación final do curso será a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións parciais, una vez realizadas as correspondentes probas 

de recuperación (tomando as notas antes do redondeo). Considerarase que o alumnado superou a materia se acada una nota mínima de 5 como 

resultado desa media. 

Despois de finalizar a 3º avaliación seguiremos dúas opocións para o alumnado según teña as tres avaliacións xa superadas ou non: 

 

• O alumnado que despois da 3º avaliación non estea en condicións de superar a materia e teña algún trimestre con avaliación negativa, realizará 

actividades de reforzo e recuperación, así como una proba escrita adicional de recuperación. 

Cada alumno realizará a parte correspondente á avaliación (ou avaliacións) non superada. A nota obtida en cada parte chamarase nota do exame de 

recuperación (desa avaliación) e fará media cos outros apartados para recalcular a nota desa avaliación do seguinte xeito: 

 

Cualificación=50% nota do apartado prácticas diarias no computador+ 40% nota do Exame de Recuperación + 10% nota do apartado actitude. 

 

Así coa nota da avaliación ( ou avaliacións) recuperada  farase de novo a media aritmética das tres avaliacións para obter a nota da Avaliacion Final. 

 

• O alumnado que a despois da 3º avaliación xa teña superada a materia realizará actividades avaliables de ampliación que poderán permitir a mellora 

da cualificación da Avaliación Final. 
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INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

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. 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

• Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de 

aprendizaxe 

• Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos. 

Motivación do alumnado 

• Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de 

cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo. 

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

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

• Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos. 

• Fomenta un bo ambiente na aula-taller. 

• Promove a participación activa do alumnado. 

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

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

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

proxectos. 

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

Traballo na aula-taller 

• Utiliza exemplos na introdución de novos contidos. 

• Resolve as dúbidas do alumnado . 

• Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo. 

• Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e 

a adquisición das competencias clave. 

Avaliación do proceso de ensino-

aprendizaxe 

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

• Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral. 
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ACTIVIDADE INDICADORES DE LOGRO 

• 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. 

 

 

ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 

PENDENTES. 
Os alumnos que promocionan a un curso superior sen ter acadado os obxectivos dalgunha asignatura, e polo tanto sen superalas, deben facelo no curso 

seguinte. Este curso temos dous alumnos nesta situación en 4º de ESO, un rapaz que promocionou por Lei ( xa que ten 8 materias pendentes) sendo una 

desas suspensas a Tecnoloxía de 3ºESO e una alumna que ten duas asignaturas pendentes do curso anterior , sendo una delas Tecnoloxía de 3ºESO. 

 

En cumprimento da Lei, según indica a Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, realizarase un plan de reforzo para este alumnado. 
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PLANS DE REFORZO: 

 

• Tódolos 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. 

• O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices 

do correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución 

á adquisición das competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento 

didáctico velará pola realización do plan por parte da alumna ou do alumno.  

• Dito plan de reforzo incluirá: 

a) Identificación da alumna ou do alumno.  

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar.  

c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación.  

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento.  

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento.  

f) Tarefas para realizar, coa debida temporalización.  

g) Seguimento e avaliación.  

g) Acreditación da información á familia.  
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• En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que proceda. Na sesión de avaliación 

final do curso en que estean escolarizados o alumno ou a alumna, a profesora ou o profesor da materia pendente decidirán sobre a súa avaliación, 

nos termos que se establecen na normativa que regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a materia 

pendente, a alumna ou o alumno deberán obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os efectos de 

promoción e/ou titulación. 

• Tanto o profesor que lle dou a asignatura como a Xefa de Departamento, establecerán 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. 

 

Criterios e procedemento para a cualificación das materias pendentes 

 

• Os alumnos con materias pendentes deberán realizar os boletíns de actividades que lles serán entregados polos seus profesores. Estes boletíns 

deberanse entregar feitos nos prazos establecidos.  

 

• Realizaranse, ademais, tres  exames parciais da materia, cuxas datas fixarán os profesores ao inicio de curso e das que os alumnos serán informados. 

No 1º exame parcial avaliarase aos alumnos da materia correspondente ao 1º boletín de actividades e no 2º exame parcial da materia correspondente 

ao 2º boletín, e no 3ª exame parcial o mesmo respecto ó 3º boletín.  

Os boletíns suporán un 40% da nota final e os exames parciais un 60%. Para superar a materia deben acadar un 5 na nota final. 

 

• En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que proceda. Na sesión de avaliación 

final do curso en que estean escolarizados o alumno ou a alumna, a profesora ou o profesor da materia pendente decidirán sobre a súa avaliación, 

nos termos que se establecen na normativa que regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a materia 

pendente, a alumna ou o alumno deberán obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os efectos de 

promoción e/ou titulación. 
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DESEÑO DA AVALIACION INICIAL. 
A avaliación inicial facilita non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos 

individuais dos nosos estudantes. Grazas a ela poderemos: 

• Identificar aos alumnos que necesitan un seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta a aquel 

alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar 

en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos) 

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre os recursos que se van a empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles. 

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes estudantes. 

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; 

especialmente, co titor.  

Ó ser o noso un centro pequeño temos as vantaxes de coñecer relativamente ben ó alumnado: os alumnos que cursan Tecnoloxía por primeira vez (exceptuando 

os de 1º coa nova Ley Educativa) 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. O alumnado que cursa 4º ESO xa leva escolarizado no centro catro anos. Como consecuencia case todos 

cursaron a materia de Tecnoloxía no 2º curso e polo tanto as competencias deles están avaliadas.  

 

Ademais de consultar esas competencias, realizaremos unha avaliación inicial durante as primeiras clases para tratar de coñecer as súas capacidades, 

principalmente, no ámbito científico. Podendo consistir nunha proba inicial escrita sobre os conceptos tecnolóxicos impartidos nas primeiras clases para saber 

o grao de comprensión e asimilación de cada alumno. Ademais tamén se realizarán preguntas orais sobre diferentes contidos, co fin de obter a maior 

información posible sobre os coñecementos previos dos alumnos do grupo e poder detectar posibles necesidades educativas. Tamén se terá en conta a 

información sobre posibles dificultades individuais ou colectivas que facilite o titor/a e/ou o departamento de Orientación. 
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Esta diagnose inicial terá por obxecto adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do alumnado, para así facilitar unha progresión 

axeitada no seu proceso de aprendizaxe, xa que vai permitir tomar decisións ante as dificultades atopadas, establecendo as medidas apropiadas, 

entre as que cabe salientar: 

▪ Actividades de reforzo 

▪ Atención individualizada na realización de prácticas tanto no ordenador coma no taller. 

▪ Subministración de material de apoio na aula . 

▪ Ampliación de tempo na realización de probas. 

▪ Adaptación curricular intensiva de ser o caso. 

▪ Cambios na programación no caso de observar dificultades colectivas. 

 

Estas medidas serán aplicadas no marco da metodoloxía descrita nesta programación 

 

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. 

Obteremos así mesmo información como a detallada na táboa e a partires dela tomaremos as medidas oportunas. 

 

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 Propoñer estratexias para mellorar a 
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Avaliación inicial do grupo 

dificultades. 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. 

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

adoptar medidas, estratexias, etc. para 

minimizar esas actitudes. 

 

MEDIDAS DE ATENCION 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 
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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, algunhas 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. Por eso xa estamos en disposición de dicir que temos alumnado recién chegado do extranxeiro (República Dominicana) que chegan 

con bastantes dificultades escolares. 

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) que se realizaríande xeito personalizado en 

colaboración co Departamento de Orientación, tendo en conta as características xerais de cada un dos alumnos, sen perder de vista os obxectivos que se 

pretenden conseguir na área. Neste censo podemos decir que en 2ºESO está una alumna que precisará ACI e para a que se elaborarán actividades acordes 

ó seu nivel coas directrices do Departamento de Orientación. É posible que suceda o mesmo con outra que está cursando 4ºESO, pero tamén o analizaremos  

máis en detalle en colaboración co nomeado  Departamento de Orientación. 

O tratamento á diversidade traballarase propoñendo, desde o departamento, distintas medidas de atención e estratexias metodolóxicas orientadas 

a responder ás necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución das competencias clave e dos obxectivos. A continuación 

explícanse algunhas medidas de atención que se levarán a cabo na aula: 

• Unha medida aplicable a todos os casos consiste en partir de coñecementos previos, xa sexa curriculares como extracurriculares. 

• Unha das mellores estratexias para a integración do alumnado con necesidades educativas especiais ou con determinados problemas 

de aprendizaxe, é implicalos nas mesmas tarefas que o resto do grupo, con distintos niveis de apoio e esixencia. Este tratamento ofrece a 

posibilidade de retomar un contido non asimilado nun momento posterior de traballo, co que se evita a paralización do proceso de 

aprendizaxe do devandito sector do alumnado, con exercicios repetitivos que adoitan incidir negativamente no nivel de motivación. 

• A posibilidade de distinto nivel de afondamento en moitas das actividades propostas, permitirá atender demandas de carácter máis 
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profundo por parte daqueles alumnos con niveis de partida máis avanzados ou con interese maior sobre o tema estudado. 

• As distintas actividades que se propoñen nos distintos bloques de contidos intentan conectar cos coñecementos que o alumnos adquiriu 

con anterioridade. Adóitase comezar realizando un repaso dos coñecementos básicos tratados nos cursos anteriores ou comprobando 

os coñecementos previos que teñen os alumnos sobre un bloque de contidos cuxo análise vaise efectuar por primeira vez.  

• De igual forma, e mantendo esta mesma progresión, os exercicios van aumentando paulatinamente o seu nivel de dificultade, para 

cubrir as necesidades daqueles alumnos que demandan un maior afondamento dos contidos, ben polo nivel de partida dos mesmos, ou 

polo interese que estes mostran polo tema en concreto. Desta forma ínstaselles a unha investigación que lles permita profundar en 

determinadas cuestións. 

• Os alumnos con altas capacidades intelectuais, se os houbera, terán unha atención específica. Adoptaranse medidas necesarias para 

podelos identificar e avaliar as súas necesidades.  

 

De calquera forma, a atención á diversidade dependerá das características propias do alumnado, polo que o profesorado desta materia, xunto co 

Departamento de Orientación, serán os que finalmente terán que realizar unha adaptación totalmente individualizada ás necesidades concretas que 

xurdan en cada caso. Despois da avaliación inicial decidiranse as medidas concretas de actuación de acordo ao Decreto 229/2011, polo que se 

regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes na C. A. de Galicia., xunto co apartado 5 do artigo 11º do Decreto 86/2015. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
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, sendo unha visita moi 

interesante. Este ano hai que recoñecer que as condicións para a visita non son as mellores: case dúas horas de camiño de ida e outras tantas de volta co 

alumnado sentado nun autobús facendo un uso correcto da mascarilla estando o profesorado “obrigado” a ir sentado nos seus asentos por tratarse dun autobús, 



 

 80 

sen poder vixialos de cerca é un pouco difícil de garantir, ainda que saibamos que alí no parque a seguridade sexa máxima. De todolos xeitos, o Departamento 

trataría de facela, especialmente de ser en primavera, pola duración dos días.  

Outra actividade que se podería tratar de realizar se as cousas melloran de aquí á primavera é a visita á Planta de Compostaxe no veciño concello de Lousame 

que por cuestión de distancias é mais factible. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN 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: 

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. Tamén coas actividades relacionadas co tema deste curso “Talentos de Outes”. 

Asemade, este ano traballaremos en contacto coa Biblioteca de Centro en torno a dúas liñas de actuación 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. 
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Proporase en todos os niveles a lectura voluntaria de libros relacionados con inventores, inventos e aparellos tecnolóxicos. Estes libros que estarán 

(prácticamente todos agora e tentaremos que todos ao longo do curso) a disposición do alumnado na biblioteca do centro como por exemplo: 

- “Franklin el del pararrayos”  

- “Tesla el genio de la tecnología” 

- “Faraday el eléctrico” 

- “Edison mago de los inventos” 

- “Monturiol y su submarino” 

- “Turing y el secreto de las máquinas” 

- “Curie la atómica” 

- “Leonardo el inventor” 

- “La guía manga de la electrónica” 

- “Ciencia, y yo quiero ser científico” 

 

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, tendo en conta ademáis que a xefa 

deste Departamento é membro do equipo da Biblioteca. 

 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN 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. 
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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. 

Nas materias deste departamento úsanse con frecuencia ferramentas informáticas para distintos aspectos como son: 

− Deseño asistido por ordenador: uso de programas de deseño para que o alumnado faga planos de distintos obxectos. 

− Simuladores pneumáticos e hidráulicos: dado que os compoñentes que temos no taller son moi escasos a maioría dos circuítos faranse no ordenador e unha 

vez comprobados realizaranse no taller na medida que os recursos o permitan. 

− Simuladores mecánicos: o tempo que leva realizar unha composición de diversos elementos mecánicos no taller e moi elevado polo que se usarán simuladores 

onde se estudarán a asociación dos distintos compoñentes mecánicos nun tempo moi breve. 

− Simuladores eléctricos: esta ferramenta permite realizar múltiples circuítos eléctricos con total garantía de seguridade e cun custe cero. Desta forma apréndese 

o funcionamento de tódolos compoñentes dunha forma práctica e intuitiva o cal resulta nunha aprendizaxe moito máis permanente. 

− Procesador de texto: para a realización de traballos o alumnado debera utilizar esta ferramenta TIC. 

− Internet: para a procura de información o alumnado empregará esta ferramenta e o profesor utilizaraa para ensinar vídeos de como funcionan determinadas 

máquinas. 

− Programa de presentacións: tanto o alumnado como o profesor utilizarán esta ferramenta para a realización de presentacións de distinta temática. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES. 
Debido ao método de traballo propio da tecnoloxía na que o alumnado ten que construír obxectos reais que satisfagan unha necesidade e que moito do traballo 

se realiza en grupo; a tecnoloxía é unha materia moi acaída para traballar os seguintes valores a través da realización dos proxectos e a adquisición dos 

conceptos durante o curso: 

1. Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 
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2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

5. 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. 

6. Valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a tecnoloxía propia e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

7. Valorar a saúde, aprender a seguir medidas de seguridade, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde Valorar criticamente os hábitos 

sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente,contribuíndo á súa conservación e mellora. 

8. Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e tecnolóxico de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

 

MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACION DIDÁCTICA. 
Co fin de mellorar a calidade do ensino trataremos de realizar medidas encamiñadas a atopar a idoneidade e adecuación da nosa programación ó noso Centro 

é ó noso alumnado. En cada avaliación realízase unha análise do desenvolvemento da programación e dos resultados acadados polo alumnado na adquisición 

das capacidades, e se fose necesario farase unha revisión da mesma adaptándoa ás características e necesidade do alumnado. 
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Na memoria fin de curso quedarán reflectidos as dificultades atopadas para o seguimento da programación, se as houbese, coa finalidade de introducir melloras 

para o vindeiro curso. 

A programación vai ser avaliada ao longo de curso polos propios profesores do departamento, mediante a observación da resposta, resultados e o interese 

amosado polo alumnado sobre as distintas actividades e metodoloxías levadas a cabo. O profesor irá tomando nota das actividades que mellor funcionan para 

mantelas no vindeiro curso e das que non para suprimilas ou modificalas segundo o caso. 

En canto ás dificultades atopadas para o seguimento da programación e así como. os resultados académicos serán avaliadas inicialmente en xuño e 

posteriormente en setembro atendendo os seguintes indicadores: 

 

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 
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Se desenvolve toda a programación Non hai que mellorar 

Faltan por impartir Unidades Didácticas que o 

alumnado pode tratar pola súa conta sen 

problemas baixo a orientación do profesor. 

Axustar a temporalización ou ver de mandar máis 

tarefas para casa. 

Non se imparten Unidades Didácticas 

consideradas de gran importancia 

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 aos 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 fora de interés para a nosa relación con eles. Os titores son, así mesmo, uns bos informadores do que, chegado o 

caso, podería estar pasando no ámbito do fogar dos alumnos que poidera ter repercusión 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. 

 

 

PROCEDEMENTOS PARA INFORMAR DA PROGRAMACIÓN AO ALUMNADO E AOS PAIS. 
Ao 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, se fora o caso, aos alumnos 
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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 pais e alumnado (criterios de avaliación, cualificación e promoción, así como 

o grao mínimo de consecución de cada estándar) quedará na Secretaría do centro para a súa consulta, así como estará colgado na páxina web do centro. 

 

 

Esta programación foi aprobada en reunión de departamento o día 16-9-2022. 

 


