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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE "PROGRAMACIÓN" 2º ESO  

CURSO 2017-2018

a)  Introdución e contextualización

Contextualización

Esta  programación  pretende  ser  una  guía  útil  para  a  impartición  da  materia  de

Programación no SEGUNDO curso da ESO no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro

de Torneiros (O Porriño). Esta materia é o segundo ano que se imparte. Cóntanse cunha

sesión semanal e unha aula con 24 ordenadores con conexión a internet.

O Centro participou nos cursos 2015-2016 e 2016-2017 no Plan Proxecta con "Aprendo

programando  con  Scratch"  e  ten  pensado  participar  tamén  neste  curso.  De  seren

aceptados no programa realizarase neste curso un proxecto interdisciplinar con todo o

alumnado da materia en colaboración con outros departamentos (Xeografía e Historia,

Música , Galego e Inglés inicialmente).

Introdución

A  informática  desenvolve  un  papel  fundamental  na  sociedade  actual,  porque  está

integrada  en  case  todas  as  tecnoloxías  aplicadas  para  satisfacer  as  necesidades

individuais e colectivas. Neste sentido, Programación achégalle ao currículo a capacidade

de analizar problemas e necesidades do mundo real, e a de deseñar algoritmos que os

resolvan e que poidan aplicarse na construción de sistemas tecnolóxicos. Pero ademais, a

programación dota o alumnado de técnicas e habilidades que permiten aumentar as súas

capacidades de análise e de resolución de problemas que, xunto coa potenciación da

capacidade de innovación, proporcionan a esta materia unha grande relevancia educativa.

No  desenvolvemento  das  tarefas  propias  da  programación  conxúganse,  ademais  da

innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son

imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. 
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A materia  de  Programación  achega  os  coñecementos  informáticos  necesarios  para

resolver problemas deseñando algoritmos e codificando programas, e para adaptarse aos

cambios propios do ámbito informático.  Daquela, o bloque "Diagramas de fluxo" trata

os  aspectos  básicos  do  deseño  de  algoritmos  e  da  súa  representación  mediante

diagramas de fluxo. O bloque "Programación por bloques" introduce un paradigma de

programación que resulta especialmente útil  neste nivel educativo, para unha primeira

aproximación a esta disciplina, dada a súa sinxeleza e as súas posibilidades técnicas para

converter de forma gráfica diagramas de fluxo en programas. O bloque "Programación

web" introduce as linguaxes de marcas (apoiándose na linguaxe HTML) e as ferramentas

da web 2.0, para aplicar as destrezas de programación á produción de contidos sinxelos

ao tempo que interactivos e accesibles.

Como  noutras  materias  que  tratan  aspectos  tecnolóxicos,  nesta  poden  integrarse

coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que a

programación  informática  se  utilice  para  resolver  problemas  específicos  doutras

disciplinas.  Xa  que  logo,  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a  conexión  tanto  con

outras materias como con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, a programación informática admite tratamentos moi

diversos, porque serve tanto para integrar as restantes materias do currículo como para

afondar en aspectos específicos da programación ou da elaboración de contidos, sen

esquecer que está nomeadamente indicada para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos

e de actualidade. Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se

resolven problemas utilizando un contorno informático de programación e ferramentas de

desenvolvemento de contidos, contexto no que a iniciativa, a colaboración e o respecto

polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas

informáticos  son  tan  importantes  como  o  dominio  dos  recursos  informáticos.  A

participación pode potenciarse nesta materia resolvendo colaborativamente os problemas

mediante a análise e o desenvolvemento de programas, e coa procura e a análise de

información en internet,  aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.  Débese

reflexionar  e traballar  en grupo procurando solucións a problemas nos que se poidan

aplicar os coñecementos adquiridos, e procurar información adicional, se se require, para

fomentar o espírito emprendedor.
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b)  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Concreción  que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no DOG num 136 do 21 de Xullo de 2015. Pax 30349-30353. Para cada 

un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Nesta materia incidiremos no traballo de todas as competencias de xeito sistemático 

facendo fincapé nas máis afins a nosa materia.

A continuación se explica como dende a materia de 2º da  Eso de Programación se 

traballa para acadar cada tipo de competencia.

A contribución da materia de Programación ao desenvolvemento das competencias clave

dependerá en grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada.

Neste sentido, a competencia lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado

adquira  e  utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore  programas  e  documentos,

explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse aplicando técnicas de

tratamento  e  almacenamento  de  datos,  deseñando  algoritmos  e  analizando  o

funcionamento de programas, ou mediante a análise e a valoración das repercusións da

informática  na  sociedade.  A  competencia  dixital,  que  é  a  específica  desta  materia,

desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información,

para obter e presentar datos ou para elaborar programas e utilidades informáticas que

sirvan para resolver problemas.

Para que o alumnado poida  aprender a aprender,  as actividades deben permitir  que

tome  decisións  cun  certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia

aprendizaxe  e  que  aplique  o  aprendido  a  situacións  cotiás  das  que  poida  avaliar  os

resultados.  Do  mesmo  xeito,  as competencias  sociais  e  cívicas alcanzaranse

procurando  que  o  alumnado traballe  en  equipo,  interactúe  con  outras  persoas e  con

grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a

análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e

culturais que produce.
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O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do

deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar

as ideas propias en programas ou en documentos para a web. E a  conciencia e as

expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en

distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En resumo, a materia de Programación ofrece un inmenso potencial para axudar a

comprender  a  enorme  influencia  da  informática  na  sociedade  actual  e  para

desenvolver un conxunto de competencias relacionadas co contexto profesional

que serán dunha axuda inestimable na realización de estudos posteriores.

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

Estan recollidos no DOGA num 136 do 21 de Xullo de 2015. (Paxs 30351-30353).  Son

aqueles obxectivos xerais da etapa que se desenvolven  dende a matería. Nesas páxinas

se  relaciona  por  decreto  cada  estándar  cos  obxectivos  concretos  da  etapa  que  se

adquiren con eles.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

A planificación temporal  está recollida na táboa 1 seguinte,  na que se relaciona cada

estándar co número de sesións que se lle asigna (se aproxima a unha hora por sesión,

aínda que na realidade son 50 minutos).

Máis  adelante,  neste  apartado  detállase  a  secuencia  de  actividades/contidos  por

trimestres.
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TEMPORALIZACIÓN (Táboa 1)

Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO
NO QUE SE IMPARTE E

ESTIMACIÓN
TEMPORAL

Bloque 1.Diagramas de fluxo

PROB1.1.1.  Elabora  diagramas  de  fluxo  para  deseñar  e  representar
algoritmos.

 1º e 2º Trimestre (2h)

PROB1.2.1. Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven.  1º e 2º Trimestre (2h)

PROB1.2.2.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  algoritmo  partindo  de
determinadas condicións.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB1.3.1. Identifica elementos característicos da linguaxe de programación
en programas sinxelos.

 1º e 2º Trimestre (2h)

Bloque 2. Programación por bloques

PROB2.1.1. Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe.  1º e 2º Trimestre (1h)

PROB2.1.2. Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de
programación.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB2.1.3.  Implementa  algoritmos  sinxelos  usando  elementos  gráficos  e
interrelacionados para resolver problemas concretos.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB2.2.1.  Realiza  programas  sinxelos  na  linguaxe  de  programación
empregando instrucións básicas.

 1º e 2º Trimestre (1h)

PROB2.3.1.  Realiza  programas de mediana  complexidade na linguaxe de
programación empregando instrucións condicionais e iterativas.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB2.3.2.  Descompón  problemas  de  certa  complexidade  en  problemas
máis pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas.

 1º e 2º Trimestre (1h)

PROB2.4.1.  Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes
aplicacións tendo en conta as súas características.

 1º e 2º Trimestre (1h)

PROB2.4.2.  Realiza  programas  de  certa  complexidade  na  linguaxe  de
programación empregando variables e estruturas de almacenamento.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB2.5.1.  Realiza  programas  de  certa  complexidade  na  linguaxe  de
programación empregando eventos, sensores e fíos.

 1º e 2º Trimestre (4h)

PROB2.6.1.  Obtén  o resultado  de seguir  un programa escrito  nun código
determinado, partindo de determinadas condicións.

 1º e 2º Trimestre (2h)

PROB2.6.2.  Depura  e  optimiza  o  código  dun  programa  dado  aplicando
procedementos de depuración. 

 1º e 2º Trimestre (1h)

Bloque 3. Programación web

PROB3.1.1. Describe as características fundamentais e os comportamentos
dos elementos das linguaxes de marcas.

 3º Trimestre (2h)

PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe de marcas
relacionadas coa accesibilidade e a usabilidade das páxinas.

 3º Trimestre (2h)

PROB3.1.3. Deseña páxinas web sinxelas e accesibles.  3º Trimestre (4h)

PROB3.2.1.  Elabora  contidos  utilizando  as  posibilidades  que  permiten  as
ferramentas de creación de páxinas web e contidos 2.0.

 3º Trimestre (2h)
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Nota:  Se se  suman as horas  que se  lle  adican a  cada estándar  de  aprendizaxe,  en

ocasións o  total  suma máis  horas  das que ten  un trimestre.  Isto  é  lóxico  xa  que na

metodoloxía  por  proxectos  trabállanse  varios  estándares  ao  tempo.  (Por  exemplo:

PROB2.1.3 e PROB2.1.2)

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do curso no

que se comezan a tratar os contidos, pero non quere dicir que unha vez que se pasa ó

seguinte contido non se volvan a tocar ou ampliar os contidos anteriores. 

Se conta con unha sesión semanal. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES E CONTIDOS

1º Trimestre (12 sesións aproximadamente) 

– Presentación da materia (1h).

– Exemplo guiado de programación con "code hour" de Minecratf (1h)

– Diagramas de fluxo. (2h)

– Familiarización coa contorna de programación Scratch (1h).

– Prácticas guiadas individuais ou en parella con Scratch (7h). 

2º Trimestre (12 sesións aproximadamente) 

– Prácticas en parella con Scratch nas que os alumnos desenvolverán un programa

para o Plan Proxecta con "Aprendo programando" relacionado coa cultura europea

nun sentido amplo. De non seren aceptados no Plan Proxecta, a temática podería

variar (12h). 

3º Trimestre (9 sesións aproximadamente) 

– Deseño e programación dunha páxina web sinxela.  Este traballo realizarase ao

longo do trimestre de forma individual e de xeito guiado pola profesora, que irá

introducindo as normas básicas de html para que o alumnado as poda empregar

para construir a súa páxina.
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS

Secuenciación de Contidos
MOMENTO DO CURSO
NO QUE SE IMPARTE 

Bloque 1.Diagramas de fluxo

B1.1.  Diagramas  de  fluxo:  elementos,  símbolos  e  o  seu  significado;

ferramentas.

B1.2. O termo "algoritmo". Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.

B1.3. Técnicas de resolución de problemas.

B1.4.  Elementos  dun  programa  informático:  estruturas  e  bloques

fundamentais.

B1.5. Estruturas de control: secuenciais, condicionais e iterativas.

B1.6. Programación estruturada: procedementos e funcións.

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

Bloque 2. Programación por bloques

B2.1. Elementos da sintaxe da linguaxe.

B2.2. Elementos do contorno de traballo.

B2.3. Deseño de algoritmos utilizando ferramentas informáticas.

B2.4. Instrucións básicas: movemento, aparencia, sons e debuxo.

B2.5. Instrucións de control de execución: condicionais e bucles

B2.6. Operadores aritméticos e lóxicos.

B2.7. Estruturas de almacenamento de datos. Variables e listas.

B2.8. Instrucións de manexo de controis, sensores e eventos.

B2.9. Execución. Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de

proba.

B2.10. Depuración e documentación de programas. 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

 1º e 2º Trimestre 

Bloque 3. Programación web

B3.1. Linguaxes de marcas para a creación de documentos web.HTML.

B3.2. Accesibilidade e usabilidade en internet.

B3.3. Ferramentas de creación de contidos da web 2.0.

 3º Trimestre 

 3º Trimestre

 3º Trimestre
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2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia e 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que se

mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación tambén aparecen reflectidos na mesma

táboa.

Nesta materia os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

– Prácticas individuais

– Prácticas en parella

– Observación directa do traballo na aula

No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia
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TÁBOA 2. Programación 2º ESO  Páxina 1

PRIMEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

1 PROB1.1.1 Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. O diagrama de fluxo resolve
o  problema  plantexado  e
respecta as normas

 Diagrama  de
fluxo  con
Draw.io 

 Diagrama feito a
man

 Prácticas  con
Scratch

 Observación
directa  do
traballo  en
equipo na aula.

5%

5%

80%

10%

2 PROB1.2.1 Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven.

3 PROB1.2.2 Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións.
Entrega  en  prazo  as
prácticas  de  programación
que se lle van pedindo.

As  prácticas  cumpren  con
todos os requisitos mínimos
esixidos  polo  profesor  de
antemán.

Respecta  as  normas  de
traballo na aula.

4 PROB1.3.1 Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos.

5 PROB2.1.1 Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe.

6 PROB2.1.2 Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación.

7 PROB2.1.3 Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas
concretos.

8 PROB2.2.1 Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas.

9 PROB2.3.1 Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións
condicionais e iterativas.

10 PROB2.3.2 Descompón problemas de certa  complexidade en problemas máis  pequenos  susceptibles  de seren
programados como partes separadas.

11 PROB2.4.1 Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes  aplicacións  tendo  en  conta  as  súas
características.

12 PROB2.4.2 Realiza  programas  de  certa  complexidade  na  linguaxe  de  programación  empregando  variables  e
estruturas de almacenamento.

13 PROB2.5.1 Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores
e fíos.

14 PROB2.6.1 Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas
condicións

15 PROB2.6.2
. 

Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración. 
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TÁBOA 2. Programación 2º ESO  Páxina 2

SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS DE
AVALIACIÓN

PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

1 PROB1.1.1 Elabora diagramas de fluxo para deseñar e representar algoritmos. O diagrama de fluxo resolve
o  problema  plantexado  e
respecta as normas.

 Proxecto  en
equipo  con
Scratch
(Deberase
achegar  o
diagrama  de
fluxo
simplificado  do
proxecto)

 Observación
directa  do
traballo  en
equipo na aula.

80%

20%

2 PROB1.2.1 Analiza problemas para elaborar algoritmos que os resolven.

3 PROB1.2.2 Obtén o resultado de seguir un algoritmo partindo de determinadas condicións.

Entrega en prazo o proxecto
de Scratch 

O  proxecto  cumpre  con
todos os requisitos mínimos
esixidos  polo  profesor  de
antemán 

Respecta  as  normas  de
traballo na aula.

Traballa de forma equitativa
en parella

4 PROB1.3.1 Identifica elementos característicos da linguaxe de programación en programas sinxelos.

5 PROB2.1.1 Describe o comportamento dos elementos básicos da linguaxe.

6 PROB2.1.2 Emprega correctamente os elementos do contorno de traballo de programación.

7 PROB2.1.3 Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e interrelacionados para resolver problemas
concretos.

8 PROB2.2.1 Realiza programas sinxelos na linguaxe de programación empregando instrucións básicas.

9 PROB2.3.1 Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de programación empregando instrucións
condicionais e iterativas.

10 PROB2.3.2 Descompón problemas de certa  complexidade en problemas máis  pequenos  susceptibles  de seren
programados como partes separadas.

11 PROB2.4.1 Explica  as  estruturas  de  almacenamento  para  diferentes  aplicacións  tendo  en  conta  as  súas
características.

12 PROB2.4.2 Realiza  programas  de  certa  complexidade  na  linguaxe  de  programación  empregando  variables  e
estruturas de almacenamento.

13 PROB2.5.1 Realiza programas de certa complexidade na linguaxe de programación empregando eventos, sensores
e fíos.

14 PROB2.6.1 Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código determinado, partindo de determinadas
condicións

15 PROB2.6.2
. 

Depura e optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración. 

TÁBOA 2.  Programación 2º ESO   Páxina 3
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TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  3ª AVALIACIÓN

16 PROB3.1.1. Describe as características fundamentais e os comportamentos
dos elementos das linguaxes de marcas.

 Emprega  diferentes  elementos  básicos  da
linguaxe html na súa páxina  Páxina  web  realizada  polo  alumno

(Documento dixital) 

 Observación na aula da actitude de
traballo

       80%
     

        20%

17 PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos elementos da linguaxe de marcas
relacionadas coa accesibilidade e a usabilidade das páxinas.

 Emprega  diferentes  propiedades  dos
elementos  básicos  da  linguaxe  html  para
darlle formato a súa páxina

18 PROB3.1.3.    Deseña páxinas web sinxelas e accesibles.  Deseña unha web sinxela e accesible

19 PROB3.2.1. Elabora  contidos  utilizando  as  posibilidades  que  permiten  as
ferramentas de creación de páxinas web e contidos 2.0.

 Inclúe  polo  menos  un  contido  2.0  na  web
deseñada 
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia de Programación  en 2º da ESO se baseará principalmente na metodoloxia de

proxectos,  de acordo con o punto 9 do artigo 11 do DOGA Num.120.   Polo tanto os

contidos  non  se  repartirán  en  unidades  didácticas  estancas,  (metodoloxía  en  espiral)

iranse introducindo conceptos e procedimentos novos e profundizando máis naqueles que

xa se viran en outros cursos ou materias. 

Realizaránse moitas prácticas en parellas. Outras serán individuais.

De este modo, o alumnado terá a posibilidade (dentro dun orden) de distribuir os tempos

de modo que lles dea tempo a acadar os mínimos esixibles para cada evaluación.

Como a  aprendizaxe neste  curso  está  concebida como unha aprendizaxe continua e

acumulativa o proceso de recuperación  ó longo do curso será máis sinxelo.  Aqueles

alunos que tiveran dificultades á hora de acadar certos estándares de aprendizaxe nun

momento determinado poderán ter a posibilidade de acadalos máis tarde . 

No  caso  de  que  haxa  alumnos  con  NEE  tambén  será  máis  sinxelo  dedicarlle  unha

atención personalizada mentres o resto da clase está a traballar.

f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

Ademáis das fichas con exercicios, exemplos  e teoría que a profesora lle entragará ó

alumnado,  a  materia  precisa  recursos e materiais  especiais  tal  como se especifica  a

continuación:

– Computadores con acceso a internet.

– Contorna de programación de Scratch (nas versións online/offline)

– Editor de textos sinxelo para programación web.

– OpenOffice writer para editar textos mais complexos.

– Auriculares con micrófono.
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g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Nesta materia, temos 19 estándares de aprendizaxes avaliables.

Na táboa 2  (páx 10-12). se mostraban os instrumentos de avaliación en relación con

diferentes estándares.

Cada instrumento de avaliación estará ponderado segundo  as instruccións da táboa 2.

No  caso  de por  causas  imprevistas  a  avaliación  dun  estandar  determinado  teña  que

cambiar  de  avaliación  ou  non  se  poda  calificar,  a  media  se  fará  de  acordo  á  nova

temporalización  que o  profesor  estime axeitada .  Neste  suposto,  as  ponderacións da

táboa  2  poden  verse  lixeiramente  modificadas  (sempre  de  maneira  proporcional),

avisando aos alumnos o antes posible.

 A calificación  parcial  da  cada  unha  das  tres   avaliacións  determinarase  a  partir  da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas na táboa 2,  e

tendo en conta que:

CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número

entre 0 e 10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en

conta o peso de cada instrumento recollidos na táboa 2 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ (calificación instrumento * peso instrumento)

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o

alumno  alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación para cada avaliación.
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O alumno cunha  nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco.

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais.

 A  nota  do  boletín de  xuño  será  a  aproximación  ao  enteiro  máis  cercano  da

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas  na  programación.  A  efectos  administrativos  terá  a  materia  de

Programación de 2º ESO superada coa nota correspondente

Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación  de setembro.  Unha nota  igual  ou  superior  a  5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas  na  programación.  A  efectos  administrativos  terá  a  materia  de

Programación  de 2º ESO superada coa nota correspondente.
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De xeito voluntario, e se o profesor o considera adoitado, o alumno suspenso na 

avaliación final de Xuño,  poderá realizar un traballo durante o verán proposto polo 

profesor e que servirá para subir nota. (Terá como máximo un peso do 20% e nese caso o

valor do exame contará hasta un 80%).

Ademáis o traballo serviralle de repaso ao alumno para presentarse ao exame de 

setembro.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3.  Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo  colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
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necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co  alumnado os aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

 i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

De momento este ano non aplica tomar medidas xa que é o primeiro que se imparte esta

materia  e  non  hai  alumado  con  esta  materia  pendente.  En  cursos  posteriores  se

modificará este apartado en caso necesario.

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Os primeiros días de clase a profesora realizará sondaxes á clase en xeral  para facerse

unha  idea  dos  coñecementos  previos  do  alumnado  en  relación  coas  competencias

dixitais. 
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A profesora lle propon aos alumnos unhas tarefas básicas de manexo do ordenador e

observará se os alumnos atopan dificultades.

No caso de que se  detecten deficiencias  ou dificultades se  realizarán actividades de

reforzo individuais ou colectivas para minimizar o perxuizo dos alumnos.  (Por exemplo:

Adicar algunha clase a repasar o manexo básico cun ordenador e o acceso a internet.)

l) Medidas de atención á diversidade.

Deberán realizarse unha vez se coñeza o alumnado e as súas características.

m) Concreción dos elementos transversais

Como noutras moitas materias trátanse os temas transversais de xeito espontáneo ao

longo do curso, pero salientamos aquí os que teñen un peso específico nesta materia.

Comprensión lecto-escritora:

– Na realización do proxecto "saber e igualar" os alumnos deberan escribir un

conxunto de preguntas para un concurso.Terán que redactar unhas s e propor

catro  posibles  respostas  para  cada  unha.  Para  isto  deberán  consultar

previamente en internet ou en libros como evolucionou o tema da igualdade ao

longo dos anos. Ademáis o proxecto vaise realizar en tres idiomas polo que a

competencia lecto escritora traballarase nas tres linguas.

A expresión oral e comunicación audiovisual:

– Farán presentacións  dos seus traballos diante dos alumnos da súa aula e teran

que falar facendo as explicacións pertinentes.

– Explicarán o seus proxectos ao profesor. 

Igualdade:

– Gran parte  do  curso  adicarase a  tratar  este tema xa que o centro  solicitou

participar no Plan Proxecta con o programa “Aprendo programando: Convivir en

igualdade”.
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n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico.

Pendentes de determinar. Se lle comunicarán á Dirección o antes posible. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto;

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no

seguinte ou ben facelo ao final de curso.

Se é necesario se indicaran os contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á

programación prevista. E tamén as posibles medidas que se adopten  como resultado da

revisión. 

Indicadores de logro da programación
ESCALA

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas
ou proxectos a partir dos elementos do currículo.  

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das
unidades didácticas / temas / proxectos. 

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á
secuenciación e a temporalización previstas.

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada
unha das unidades, temas ou proxectos. 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para
cada estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na
cualificación. 

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios
instrumentos para a súa avaliación.

8.  Asociación  de  cada  estándar  cos  elementos
transversais a desenvolver. 

9.  Fixación  dunha  estratexia  metodolóxica  común  para
todo o departamento. 
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10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,
incluídas as consecuencias da proba. 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a
partir dos estándares. 

14.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a
avaliación continua: probas, traballos, etc.

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
final. 

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
extraordinaria. 

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o
seguimento de materias pendentes. 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
desas materias pendentes. 

19.  Adecuación dos exames,  tendo en conta o valor de
cada estándar. 

20.  Adecuación  dos  programas  de  apoio,  recuperación,
etc. vinculados aos estándares. 

21. Adecuación das medidas específicas de atención ao
alumnado con NEAE.

22.  Grao  de  desenvolvemento  das  actividades
complementarias e extraescolares previstas.

23. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias
sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

25.  Adecuación  do  seguimento  e  da  revisión  da
programación ao longo do curso. 

26.  Contribución desde a materia  ao plan de lectura do
centro.

27. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da
materia. 
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1. Introdución e contextualización.

A seguinte programación da materia de tecnoloxías do 2º curso da ESO concreta a nosa

realidade como centro educativo dos obxetivos, contidos e criterios de avaliación recollidos no

DECRETO  86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para a impartición das clases e realización das actividades e proxectos dispoñemos dos

seguintes espazos:

Taller tecnoloxía 1:

 Capacidade para 27 alumn@s

 9 mesas para traballos de electricidade.

 4 mesas para traballos en xeral.

 1 mesa para metais.

 Dous trades de columna.

 Panel variado de ferramentas

 Espazo de almacenamento para cada grupo de traballo.

 Pizarra dixital.

 5 piletas pequenas.

 Xogos desmontables de mecanismos.

 Colección de libros de texto a disposición do alumnado.

Taller tecnoloxía 2:

 Capacidade para 12 alumnos en pupitres ordinarios.

 6 mesas para traballos de electricidade.

 20 ordenadores con conexión a internet

 Ordenador do profesor con proxector.

 Espazo de almacenamento para cada grupo de traballo.

 Material de electricidade.
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 9 robots LEGO mindstorm.

 Material de neumática.

 Pequena biblioteca técnica.

Neste curso  haberá tres grupos de 2º de ESO con tres horas de tecnoloxía á 

semana, distribuídas como mostra a seguinte táboa.

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:45
9:35

Tecno 2º C-D Tecno 2ºA

9:35
10:25

Tecno 2ºB
(desdobre)

10:25
11:15

Tecno 2º A Tecno 2º C-D Tecno 2ºB

11:45
12:35

12:35
13:25

Tecno 2º B
Tecno 2º C-D
(desdobre)

13:25
14:15

Tecno 2ºA
(desdobre)

Os grupos están formados por:

 2º ESO A: 22 alumnos

 2º ESO B: 23 alumnos

 2º ESO C + D : 18 alumnos + 6 alumnos(PMAR)

A  materia  será  impartida  a  todos  os  grupos  polo  profesor  titular  do

departamento  de  Tecnoloxía  Antón  Silva  e  a  hora  de  desdobre  (tres  en total)  pola

profesora titular do departamento Dª. Raquel Santaolalla Bejarano.

2. Obxectivos para o curso.
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Estan  recollidos  no  DOGA  número  120  Paxs  26741-26745.   Son  aqueles

obxectivos xerais da etapa que se desenvolven  dende a matería. En concreto os máis

salientables para este curso serían:

1. Recoñecer os materiais de uso técnico

2. Desenvolver coñecementos básicos de electricidade.

3. Recoñecer e analizar os elementos  de mecanismos e estruturas.

4. Utilizar sistemas e aplicacións informáticas para a elaboración dun proxecto.

5. Coñecer os distintos compoñentes dun ordenador

6. Realizar interpretacións a través de esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos.

7. Adquirir destreza  no uso de ferramentas básicas de traballo con madeira.

8. Coñecer e manipular entornos informáticos de simulación de sistemas reais.

9. Coñecer as normas de seguridade  nos procesos de conformado do noso taller.

10. Coñecer os principios do entorno de programación gráfico Scratch.

3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Están recollidos no DOGA número 120. Paxs 26741-26745 para cada un dos

estándares de aprendizaxe establecidos no currículo da Comunidades Autónoma de

Galicia.

De maneira xeral, e pola súa natureza, o desenrolo da programación da materia

de  tecnoloxía  de  2º  ESO  contribuirá  activamente  na  adquisición  das  diferentes

competencias:
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á 

hora de resolver problemas como ao desenvolver programas e aplicacións, sendo 

necesario para iso a comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas 

tecnolóxicas.

Comunicación  lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é 

mediante o uso dunha linguaxe técnica específca como se pretende obter unha 

comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá 

habilidades relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e 

análise de información, así como na transmisión da mesma empregando distintas 

canles de  comunicación

Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por 

unha banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), 

fundamentais en todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de 

información. Doutra banda, o seu uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de 

deseño e simulación. E para rematar, no bloque de programación, desenvolvendo 

habilidades fundamentais no deseño e desenvolvemento de programas informáticos e 

aplicacións.

Conciencia e expresións culturais

Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require 

dun compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios,

que pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá.
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Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado

terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, xustifcando e defendendo a 

súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

xestionando confitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O desenvolvemento desta competencia  foméntase  mediante a creatividade e 

a asunción de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas 

tecnolóxicos, xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis 

importante, transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as 

habilidades de planifcar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados.

Aprender a aprender

Nesta materia trabállase a avaliación refexiva por parte do alumnado de 

diferentes alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha 

planifcación dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se 

avalía a súa idoneidade. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa 

de información, favorece a práctica desta competencia.

4. Concreción do currículo por avaliación.

Neste  curso  chega  un  profesor  novo  ao  centro  e  polo  tanto  pode  haber  lixeiras

modificacións na programación, para adecuala ao seu xeito. Por exemplo se prevé que

realice cambios na temporalización. (Trataránse todos os temas , pero pode variar a

orde cronolóxica na que se imparten os mesmos, así como cambios na asignación de

estándares  por  trimestres).  Os  pesos  de  cada  estándar  á  hora  de  avaliar  si  que

deberían manterse. (E no caso de ter que realizar algún cambio, debe ser o profesor

responsable da materia quen o considere necesario e debe comunicalo a xefatura de

departamento para que o teña en conta de cara a elaboración para o ano próximo). 
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4.1 Primeira Avaliación.

4.1.1 Contidos.

Os contidos desta primeira avaliación coinciden co bloque 4 do currículo de 2º

ESO ( DOG num 120 pax: 26743, 26744) e para o seu desenvolvemento dividiuse en

tres unidades didácticas ben diferenciadas.

UD Contidos
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○ Fontes de enerxía eléctrica en corrente 

continua DC:

       ▪ Batería
       ▪ Fonte de alimentación
       ▪ Pila

○ Tensión e corrente eléctrica. Natureza e 
unidades.

○ Receptores básicos:

       ▪ Motor
       ▪ Bombilla
       ▪ Zumbador

○ Elementos de manobra:

       ▪ Interruptor
       ▪ Pulsador
       ▪ Conmutador simple
       ▪ Conmutador de cruce

○ Resistencia eléctrica. Unidades. O diodo.

○ Circuitos serie y paralelo. Propiedades e 
aplicacións.

○ Ferramentas de medida: voltímetro e 
amperímetro.

○ Primeiros pasos co simulador TINA.
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○ Tipos de movementos: rectilíneo e rotacións.

Velocidade de xiro.

○ Ecuación e relación de transmisión.

○Transmisión entre eixos paralelos:

       ▪ Rodas de frición.

       ▪ Rodas – correas.

       ▪ Engrenaxes rectos.

       ▪ Rodas dentadas – cadea.

○ Transmisión entre eixos perpendiculares:

       ▪ Parafuso sen fin – coroa

       ▪ Engrenaxes troncocónicos

○ Biela – manivela, leva e excéntrica.

○ Simulación dinámica co programa Working 

Model.
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○ A forza como unha magnitude vectorial. 

Peso e masa.

○ Elementos estruturais básicos: 

       ▪ Viga
       ▪ Columna
       ▪ Arco

○ Esforzos fundamentais sobre estruturas 

cargadas:

       ▪ Tracción
       ▪ Compresión
       ▪ Cortadura
       ▪ Torsión
       ▪ Flexión

○ Análise cualitativa de estruturas simples.

○ Simulación estática co programa Working 
Model

○ Presentación co Impress de Open  Office

4.1.2 Instrumentos de avaliación.

A concreción do currículo desta primeira avaliación no referido a relación entre

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na

seguinte táboa:
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  TÁBOA 1.1      1ª Avaliación

 ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO

U
D

 1
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co
s

TEB 4.3.1  Deseña e monta circuitos
eléctricos  básicos  empregando
lámpadas,  zumbadores,  motores,
baterías e conectores.

▪ Analiza e deseña  circuitos serie e
paralelo  e  determina  a  tensión  e  a
corrente  baseándose  nas
características  da  conexión  e  na
natureza da magnitude.

Proba escrita individual. 10 %

▪ Deseña  o  esquema  eléctrico  de
circuitos que conteñan como máximo
dous  receptores  empregando  a
simboloxía axeitada.

Realización  do  esquema  dun
circuito proposto en grupos de dous
alumnos.

10 %

▪ Monta,  seguindo  o  esquema,
circuitos  eléctricos  cun  máximo  de
dous receptores controlados de forma
independiente.

Montaxe real  dun circuito proposto
en grupos de dous alumnos.

15 %

TEB 4.3.2 Deseña circuitos eléctricos
básicos, utilizando software específico
e simboloxía axeitada, e experimenta
cos elementos que o configuran.

TEB   5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Implementa un circuito eléctrico no
simulador  TINA,  comproba  o  seu
funcionamento  e  realiza  medidas
virtuais de tensión e corrente.

Deseño,  comprobación   e
realización de medidas dun circuito
proposto  coa  axuda  do  simulador
TINA.

15 %

U
D

 2
 

TEB  4.2.1  Describe,  mediante
información  escrita  e  gráfica  como
transforman  e  transmiten  o
movemento distintos mecanismos.

▪ Describe o tipo de movemento de
saída  en  función  do  tipo  de
mecanismos  implicados  en  sistemas
como máximo de dous elementos.

Proba escrita individual 10 %

TEB  4.2.2  Calcula  a  relación  de
transmisión de elementos mecánicos
como as poleas e os engranaxes.

▪ Calcula a velocidade de xiro do eixo
de saída dun sistema formado como
máximo  por  dous  elementos
mecánicos.
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TEB 4.2.4  Simula mediante software
específico sistemas mecánicos.

TEB   5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Deseña e simula de forma virtual co
Working  Model  sistemas  mecánicos
de  transmisión  e  transformación  de
movemento 

Exposición ao gupo dun mecanismo
deseñado  co  Working  Model  en
equipos  formados  por  dous
alumnos.

15 %
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TEB  4.1.1   Describe  en  formato
audiovisual as características propias
que configuran os tipos de estruturas,
apoiándose en información escrita.

▪ Identifica  os  distintos  elementos
dunha estrutura real sinxela 

Proba escrita individual de carácter
cualitativo

10 %

TEB  4.1.2  Identifica  os  esforzos
característicos  e  a  súa  transmisión
nos  elementos  que  configuran  a
estrutura.

TEB  5.2.3   Elabora,  presenta  e
difunde  proxectos  técnicos  sinxelos
con equipamentos informáticos

▪ Identifica  polo  menos  un  tipo  de
esforzo  en  cada  elemento  diferente
dunha  estrutura  simple  sometida  a
carga.

Exposición  e  análise  en  formato
dixital   dunha  estrutura  real  do
entorno do centro

15 %

Programación Tecnoloxías 2º ESO 12



4.1.3 Temporalización, actividades e recursos materiais.

UD 1: Circuitos eléctricos básicos 17 aprox

1.1 Montaje 
circuitos 
eléctricos

7 kits electricidad 

1 fuente alimentación
5

1.2 
Simulación 
eléctrica co 
TINA

11 PC´s co TINA instalado 5

1.3 Deseño 

esquema 

eléctrico      

dun 

pequeno 

veleiro

Pizarra dixital 3

1.4 Uso do 
polímetro 
dixital

7 polímetros dixitais

7 kits electricidade

1 fonte alimentación

4

UD 2: Mecanismos transmisores de movemento 12 aprox.

2.1 Análise cualitativa 
xogo de mecanismos 
variados

Colección mecanismos 2

2.2 Resolución  
movemento de 
transmisións simples

Pizarra dixital
Calculadora

4

2.3 Simulación co 

Working model

22 PC´s co Working 

Model 

Proxector

3

2.4 Deseño co Working
Model  e  exposición  ao
grupo  dun  mecanismo
formado  por  tres
elementos como mínimo

22 PC´s co Working 

Model

Pizarra dixital

3

UD 3: Estruturas e esforzos 9 aprox.

3.1 Análise de estruturas
reais sinxelas

Pizarra dixital

22 PC´s con internet
3

3.2  Exposición  en
formato  dixital  das
características  dunha
estrutura do entorrno do
centro

Pizarra dixital

Cámara de fotos dixital

22 PC´s co Impress
4
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4.2 Segunda Avaliación

4.2.1 Contidos.

Os contidos desta segunda avaliación repártense entre os bloques 1, 2 e 3  do

currículo  de  2º  ESO  (  DOG  num  120  pax:  26741  á  26743)  e  para  o  seu

desenvolvemento na aula taller divídese en tres unidades didácticas:

UD Contidos
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○ Clasificación dos materiais de uso técnico:

       ▪ Metais

       ▪ Madeira

       ▪ Pétreos

       ▪ Cerámicos

       ▪ Plásticos

○ Propiedades dos materiais:

       ▪ Mecánicas

       ▪ Eléctricas

       ▪ Térmicas

○ Materiais férricos: usos e características

○ Os plásticos: tipos e características
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○ Materiais industriais preformados de 

madeira.

○ Ferramentas de medida, trazado e marcado 

sobre madeira.

○ Elementos de trincado das pezas

○ Conformado con maquinaria:

       ▪ O trade de columna.

       ▪ A caladora

       ▪ A dremel

       ▪ A lixadora orbital

○ Conformado con ferramentas de man:

       ▪ Serra de costela e caixa de bispelar

       ▪ A escofina

       ▪ A serra de marquetería

○ Unión de pezas:

       ▪ Encolado

       ▪ Unión con tirafondos

○ Lixado das pezas

○ Medidas e elementos de seguridade de cada

proceso.

○ Medidas de hixiene no traballo no taller
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○ Bosquexos e esbozos.

○ Vistas e perspectivas.

○ Acotación e escala. Normalización.

○ Manexo do Sketch Up

U
D

 7
  

C
o
n

s
tr

u
c
ió

n
 d

u
n

 p
ro

to
ti

p
o

○ Fases dun proxecto técnico.

○ Criterios de selección de materias e técnicas

de conformado.

○ Documentación técnica asociada a un 

proxecto.

○ Planificación do traballo

○ Características do traballo en grupo.

4.2.2 Instrumentos de avaliación.

A concreción do currículo desta segunda avaliación no referido á relación entre

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na

seguinte táboa:
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TÁBOA 2.1        2ª Avaliación

 ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO
U

D
 4
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TEB  3.1.2   Identifica  tipos  de  materiais  con  que  están
fabricados obxectos tecnolóxicos cotiás.

▪ Distingue entre metais férricos, aliaxes  de cobre e aliaxes de
aluminio  polas  súas  características  sensoriais  e  propiedades
físicas

Identificación  dunha  mostra  de  metal  facéndolle  probas
eléctricas, magnéticas ou mecánicas

10%

▪ O alumnos distingue e clasifica os diferentes materiais de uso
técnico da súa vida cotiá.

Realización dun mural expositivo de 8 mostras de diferentes tipos
de materiais de uso técnico 

10%
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TEB  1.2.1  Elabora  a  documentación  necesaria  para  a
planificación da construción do prototipo

▪ Elabora e entrega dentro de prazo:

- Planos de cada peza (DTEC1)

- Follas de proceso (DTEC2)

- Follas de pedido (DTEC3)

- Follas de incidencias (DTEC4)

 
 Lista de cotexo para cada documento técnico

 Calificación das memorias
25%TEB  2.1.1 Representa mediante vistas e perspectivas obxectos

e sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios
normalizados de acotación e escala.

TEB 2.3.1 Produce os documentos relacionados cun prototipo
sinxelo empregando software específico de apoio

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

▪ O resultado final cumpre os requisitos técnicos exisidos
▪ Reflicte  o deseñado na documentación adxunta
▪ Entrega dentro do prazo establecido

Calificación do prototipo final 30%

TEB 3.2.1 Identifica e manipula con seguridade as ferramentas
do taller en operacións básicas de conformado dos materiais de
uso técnico ▪ Executa os diversos procesos de conformado de xeito ordenado

▪ Utiliza cada ferramenta axeitada para cada proceso
▪ Respecta as medidas de seguridade de cada proceso
▪ Ten planificado e distribuido o traballo no taller

Observación directa 15%

TEB 3.2.2 Elabora un plan de traballo no taller con especial 
atención ás normas de seguridade e hixiene

TEB 1.2.3 Traballa en equipo de xeito responsable e 
respectuoso

▪ Reparto de tarefas equitativo
▪ Respecta o punto de vista alleo

Observación directa 10%



4.2.3 Temporalización, actividades e recursos materiais.

Actividade ou
tarefa

Recursos Horas

UD 4: Materiais de uso técnico 6 aprox.

4.1 Identificación dun 
metal

Mostra de diversos 
metais
Imáns
Lima e punzón
Balanza
Cubeta graduada en 
cm3

Parafuso de banco e 
tenaces

2

4.2 Ensaios térmicos 
con plásticos

Mostra de diversos 
plásticos
Pinzas
Soplete de gas
Soplador eléctrico aire
caliente

2

4.3 Elaboración dun 
mural 
    

Mostras de diversos 
materiais
Tesoiras
Tenaces, serra de 
metal
Cúter, cartón 
prensado
Pegamento
Etiquetas de papel 
autocolantes

2

UD 5: Traballando con madeira 4 aprox.

5.1 Tradear co trade de 
columna

Trade de  columna
Xogo de brocas de 
madeira
Sarxento
Recortes de 
madeira
Gafas de protección

1

5.2 Cortando coa 
caladora

Caladora
Recortes de chapa 
de madeira
Sarxento
Gafas de protección

1

5.3  Serrar coa caixa de 

bispelar

Caixa de bispelar
Serra de costela
Recortes de listóns 
de madeira
Sarxento

1
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5.4 Uso da escofina
Escofina
Parafuso de banco
Recortes de listóns

1

UD 6: Técnicas de expresión gráfica 6 aprox.

6.1 Trazados elementais co 
SketchUp

15 PC´s co 
SketchUp

3

6.2  Deseño  planos  das
pezas do prototipo 

15 PC´s co 
SketchUp

3

Actividade ou tarefa Recursos Horas

UD 7: Construción dun prototipo
14

aprox.

7.1 Conformado das 
pezas

Os dispoñibles do 
taller

8

7.2 Ensamblado das 
pezas

Os dispoñibles do 
taller

2

7.3 Elaboración 
documentos técnicos

15 PC´s co 
OpenOffice

2

7.4 Elaboración da 
memoria final

15 PC´s co 
OpenOfce 2

4.3 Terceira Avaliación

4.3.1 Contidos.

Os contidos desta terceira avaliación están recollidos no bloque 5 do currículo

de 2º ESO ( DOG num 120 pax: 26744, 26745) e para o seu desenvolvemento na aula

taller dividiuse en tres unidades didácticas ben diferenciadas.
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UD Contidos
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○ Estrutura dun PC:

       ▪ CPU
       ▪ A memoria
       ▪ Unidades e almacenamento
       ▪ Periféricos e portos de entrada / saída

○ Conexión a internet: wifi e cable

○ Operacións básicas co sistema operativo:

       ▪ Xestionar ficheiros e carpetas.
       ▪ Instalar e desinstalar programas.
       ▪ Formateo de unidades de 
almacenamento.
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○ A suite ofimática Open Office: descarga e 

instalación

○ Fundamentos e estrutura dunha folla de 

cálculo

○ Operacións básicas con filas e columnas

○ Fórmulas  básicas da folla de cálculo.

○ Gráficas e táboas.

○ Exportar en distintos formatos
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4.3.2 Instrumentos de avaliación.

A concreción  do  currículo  desta  terceira  avaliación  no  referido  á  relación  entre

estandares,  grao  de  concreción  mínimo  e  instrumentos  de  avaliación  recóllense  na

seguinte táboa:
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○ Entorno de traballo con Scratch. 

○ Traballo con obxetos. Disfraces.Fondos

○ Estruturas de control de fluxo. Condicións e 
operadores. Bucles

○ Definición e uso de variables.

○ Programación con bloques:

       ▪ Bloques de eventos
       ▪ Bloques de movemento.
       ▪ Bloques de aparencia
       ▪ Bloques de control
       ▪ Bloques de sensor
       ▪ Bloques de operadores
       ▪ Bloques de son
       ▪ Bloques de datos

      

 



TÁBOA 3.1          3ª Avaliación

 ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
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TEB  5.1.1  Identifica  as  partes  dun
computador

▪ Recoñece os portos USB, VGA e os 
periféricos que poden soportar.

▪ Identifica a caravilla de conexión do
cable de rede.

▪ Recoñece dentro da caixa:

- O microprocesador
- A memoria
- A tarxeta gráfica
- A tarxeta de rede
- A tarxeta de son
- O disco duro
- A fonte de alimentación

Identificación  in  situ  dos  diferentes

compoñentes do PC

Conexión dos periférico comúns dun
PC

20%

TEB  5.2.1  Manexa  programas  e
software básicos

▪ Coñece  as  funcións  básicas  do
Sistema Operativo:

- Copiar,  cortar,  pegar  e  borrar
arquivos.

- Crear carpetas e subcarpetas
- Instalar e desinstalar programas
- Realizar copias de seguridade

Proba  individual  práctica  diante  dun
PC

20%
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TEB 5.2.3 Elabora, presenta e difunde
proxectos técnicos sinxelos con 
equipamentos informáticos.

▪ Entende a estrutura matricial 
dunha folla de cálculo

▪ Utiliza fórmulas sinxelas para 
realizar operacións cos datos

▪ Crea un gráfico cos datos 
introducidos

Calificación  dun  pequeno  proxecto
con traballo de campo na adquisición
de datos

20%
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TEB 5.3.1 Deseña e elabora 
aplicacións informáticas sinxelas 
mediante un contorno de 
programación gráfico

▪ Crear un programa con  dous  
obxectos (mínimo) con movemento.
▪ Utilizar  unha estrutura cíclica.
▪ Controlar con teclas o movemento 
dun obxecto
▪ Utilizar unha estrutura condicional

Calificación dun proxecto en equipos 
de dous alumnos

40%
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4.3.3 Temporalización, actividades e recursos materiais.

Actividade ou tarefa Recursos Horas

UD 8: O meu computador 6 aprox.

8.1 Conexión dun PC 
cos seus periféricos 
máis comúns

10 PC´s de sobremesa 2

8.2 Fuchicando dentro 
da caixa do ordenador

2 PC´s “vellos” abertos 1

8.3 Xestión de arquivos
22 PC´s con conexión a 
internet

2

8.4 Instalación dun 
programa

22 PC´s con conexión a 
internet

1

UD 9: Primeiros pasos con CALC 8

9.1 Creación dunha 
táboa mixta: criterios de 
ordenación

22 PC´s con conexión a 
internet

2

9.2 Utilización de 
fórmulas elementais

22 PC´s con conexión a 
internet

2

9.3 Realización dun 
pequeno proxecto

22 PC´s con conexión a 
internet

4

UD 10: Programando con Scratch 18

10.1 Realización de 
ejercicios elementais no 
entorno Scratch

22 PC´s con conexión a 
internet

8

10.2 Realización dun  
proxecto individual

22 PC´s con conexión a 
internet

10

5. Criterios de calificación.

 A calificación parcial da cada unha das tres  avaliacións determinarase a partir da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas nas táboa 1.1,

2.1 e 3.1 respectivamente e tendo en conta que:
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CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número entre 0 e

10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en conta o

peso de cada instrumento recollidos nas táboas 1.1, 2.1 e 3.1 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ calificación instrumento * peso instrumento

 A  nota  do boletín  de  cada  avaliación  determinarase  por  aproximación  ao  enteiro  máis

cercano  da  calificación  parcial.  Unha  nota  igual  o  superior  a  5  indicará  que  o  alumno

alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares  establecidas  na

programación para cada avaliación.

O alumno cunha  nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do período

vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a 3ª avaliación, ás

probas  de  recuperación.  Tendo  en  conta  que  non  terá  que  repetir  as  probas  asociadas  aos

instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco. Estas probas de recuperación

terán como referencia os graos mínimos de consecución de cada estandar e polo tanto terán unha

calificación máxima de 5 puntos.
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CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A calificación global de xuño virá dada pola media aritmética das tres  calificacións parciais.

 A nota do boletín de xuño será a aproximación ao enteiro máis cercano da calificación

global  de xuño.  Unha nota igual  ou superior  a 5 indicará que o alumno alcanzou,  en

termos xerais,  os  obxectivos  e   acadou as  competencias  curriculares  establecidas  na

programación. A efectos administrativos terá a materia de tecnoloxías de 2º ESO superada

coa nota correspondente

Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5 poderán

presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que poderá constar

de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto será a mesma para todolos

alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a efectos da súa calificación, cun valor

máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación  de setembro.  Unha nota  igual  ou  superior  a  5  indicará  que o  alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de tecnoloxías

de 2º ESO superada coa nota correspondente
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6. Medidas de atención á diversidade e  Avaliación inicial.

Avaliación inicial

Terá  lugar  nos primeiros  15 días  do curso,  consistirá  nunha proba  escrita  que

indique os coñecementos previos e competencias adquiridas respecto a:

 Termos técnicos de uso cotiá.

 Competencias matemáticas básicas.

 Interpretación de esquemas e diagramas básicos.

 Magnitudes físicas elementais.

 Manexo de distintas unidades.

Medidas de atención á diversidade

O deseño da avaliación inicial está dirixido a detectar o alumnado que precisa actuacións 

individuais a nivel curricular ou metodolóxico.

Unha vez detectadas as necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas 

apropiadas: 

 Atención individual intensiva na realización de prácticas

 Subministración de material de apoio na aula 

 Ampliación de tempo na realización de probas de avaliación

 Apoios en pequeno grupo

 Titorías durante os recreos

 Realización de tarefas en grupo

 Adaptación curricular intensiva de ser o caso.

7. Actividades complementarias e extraescolares.

Sen determinar na data de entrega da programación.
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8. Avaliación  da programación didáctica

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoevaluación

da  realización  e  o  desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,

propoñemos  o  emprego  dunha  ferramenta  para  a  avaliación  da  programación

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así

poder recoller as melloras no seguinte. Dita ferramenta se describe a continuación.

ASPECTOS A AVALIAR A SALIENTAR… A MELLORAR…

Temporalización 

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 
de avaliación

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación

Atención á diversidade

9. Materias pendentes.

O alumnado que curse 3º da ESO con Tecnoloxías pendente de 2º será avaliado

polo profesor que imparta 3º, e deberá presentrar uns traballos ao longo do curso. Estes

traballos proporcionaránselle ao alumnado con suficiente antelación e haberá un espacio

de  tempo  suficiente  para  que  poidan  preguntarlles  as  dudas  aos  profesores.  Se  a

valoración destes traballos é positiva non será necesario realizar un examen.
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No caso de non presentar os traballos ou entregalos fóra de prazo ou que a súa

valoración non sexa positiva, o alumnado deberá presentarse a un exame de  contidos

mínimos para poder superar a materia. Se a nota é  superior a 5 estará aprobado. En

caso contrario estará suspenso.

Hai que ter en conta que moitos dos contidos do ano anterior voltará a velos na

clase e así será máis doado que acade as competencias básicas necesarias.

10. Concreción dos elementos transversais.

TECNOLOXÍA E PLAN LECTOR

A parte da lectura como ferramenta ineludible para acceder á información en distintos 

soportes, este curso 

Se van propoñer algúns títulos (literatura de ficción con contido técnico ou científico, 

divulgación)

• La invención de Hugo Cabret

• 2044 

• Teoría do tempo imaxinario

• O xogo de Ender 

Imos traballar a lectura comprensiva (activar coñecementos previos, proporcionar 

resumes ou organizadores,reflexionar logo da lectura) nas tarefas na aula de tecnoloxía,

• Lectura de textos diversos

• Lectura en voz alta en clase.

• Elaboración de esquemas e resumos.

• Lectura previa do tema a tratar.

• Lectura e comentario de artigos de prensa.

• Lectura para extraer as ideas principais e secundarias dun texto.

• Lectura silenciosa e individual na aula.

• Debate, charla e recomendación de lecturas aos compañeiros.
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PLAN TIC

As TIC permiten traballar sobre unha maior diversidade de tipos de textos e 

favorecen a utilización de enfoques máis prácticos e participativos nos que se pon en 

xogo  recursos e programas específicos como Internet, correo electrónico, foros, 

procesadores de texto, programas interactivos, programas multimedia

As habilidades para ler esta diversidade de formatos ( webs, blogs, audio, video,...) 

supoñen habilidades específicas de lectura. Neste sentido, é fundamental o coñecemento 

e posta en práctica das estratexias necesarias para a procura, selección, organización e 

presentación de información, de maneira que se consigan lectores competentes capaces 

de transformar esa información en coñecemento.

A área de tecnoloxía ten un vencello evidente coas TIC. 

O uso das TIC en tecnoloxía está orientado a

1. Manipular programas específicos do mundo da tecnoloxía: simuladores de 

circuitos eléctricos,deseño 3D,..

2. Manipular programas de uso xeral (documentos audiovisuais, presentacións,

textos, correos,...) normalmente como apoio a algunha outra tarefa. É 

importante coidar e afortalar valores críticos na medida que poidamos deste 

tipo de usos das TIC, que vai ser o maioritario na vida do  noso alumnado

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Traballámolo desde a tecnoloxía:

1. Valorando  criticamente o consumo enerxético e o seu uso responsable, no 

tema da corrente eléctrica, nas fontes de enerxía ou nas enerxías 

renovábeis

2. Aproveitando os  materiais e reutilizándoos nos proxectos,que se repite 

continuamente nas tarefas de taller, ou nas relacións  da tecnoloxía co 

medio ambiente
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EDUCACIÓN CÍVICA E MORAL

Trabállase cando:

1. Falamos da  enerxía, o impacto ambiental do desenvolvemento tecnolóxico, 

a contaminación e o esgotamento dos recursos enerxéticos e das materias 

2. Tamén está presente ao realizar os traballos de electricidade, ao tratar o 

tema do aforro enerxético 

3. Cando falamos ou facemos actividades sobre as normas de utilización e 

conservación de recursos da aula

4. Tamén cando falamos de cambios tecnolóxicos e cambios socias, ou da 

publicidade

EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR

En tecnoloxía tratámolo cando falamos de:

1. O consumismo e a publicidade.

2. As necesidades humanas e a utilidade de moitos dos obxectos que 

posuímos.

3. Dos problemas ocasionados pola sobreexplotación dos recursos naturais.

4. O consumo enerxético e de materiais

EDUCACIÓN PARA A PAZ

Traballámolos na tecnoloxía cando
1. Fomentamos as relacións harmoniosas na relación interpersoal do alumnado
2. En todos os traballos en grupo, asumindo responsabilidades e compromisos,

respectando as opinións dos compañeiros, somos capaces de chegar a 
acordos,...

EDUCACIÓN PARA A SAÚDE
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Está presente:

1. Cada vez que tratamos de inculcar a manipulación de ferramentas e 

materiais de forma segura e responsable.

2. Cando recoñecemos e evitamos situacións e condutas que poidan implicar 

perigos ou riscos para a saúde.

EDUCACIÓN PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE OS SEXOS

Esta tema transversal traballámolo durante todo o curso ó intentar

que os alumnos realicen as actividades encomendadas sen influencia dos condicionantes 

sexistas.

Puntualmente ,polo  Día da Muller, ou no tratamento da muller por parte da publicidade, 

traballamos o sexismo nas tarefas domésticas ou na sociedade.

EDUCACIÓN VIARIA

Como tal podemos atopar apuntamentos máis ou menos sistemáticos nos temas de 

mecanismos, fontes de enerxía e aforro enerxético, temas nos que falamos dos modelos 

de transporte, os combustibles fósiles, a transformación de enerxía térmica en mecánica, 

o rendemento enerxético,...

11) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Indicadores de logro do proceso de ensino 

ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado. 

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual 
e física do alumnado.
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3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no 
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE.

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do 
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 

ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 
alumnado

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás 
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función 
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de 
comprensión oral e escrita

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
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aprendizaxe.

10. Préstase atención aos elementos transversais 
vinculados a cada estándar.

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos 
máis significativos derivados da corrección das probas, 
traballos, etc.

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente 
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación… 
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a) Introdución e contextualización

Esta programación pretende ser una guía útil para a impartición da materia Ámbito

Científico-Técnico no curso 2º da ESO no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro

de Torneiros (O Porriño).

O  grupo  esta  formado  por  alumnado  que  se  caracteriza  por  presentar  grandes

problemas académicos de distinta índole e unha autoestima moi baixa. Obsérvanse

dificultades cognitivas, de concentración e de madurez. Como caso particular,  un

alumno presenta síntomas TDH. Case todos, parten con materias pendentes do ano

pasado. 

Cóntase  con  nove  sesións  semanais  que  se  distribuirán  en  dúas  disciplinas

relacionadas entre elas. Por un lado, as matemáticas, disciplina que o alumnado tivo

en primeiro da ESO. Por outra banda, a física e química onde o alumnado parte

practicamente de cero.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que

recolla  a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que

forman parte dos perfís competenciais.

Están recollidos no decreto 86/2015 publicado no DOGA num 120 do 29 de Xuño de

2015.  Paxs  25441-26735.  Para  cada  un  dos  estándares  de  aprendizaxe

especifícanse as competencias clave. Na área do ámbito da actividade profesional

incidiremos  no  traballo  de  todas  as  competencias  de  xeito  sistemático  facendo

fincapé  nas  máis  afins  á  área.  A  continuación  explícase  como  dende  o  ámbito

cientifico se traballa para acadar cada tipo de competencia.
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1) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O ámbito científico é a principal ferramenta para lograr esta competencia. Nela  

impártense os principais contidos teóricos.

2) Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é 

mediante o uso dunha linguaxe técnica e sobre todo, cientifica específica como se 

pretende obter unha comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o 

alumnado desenvolverá habilidades relacionadas con esta competencia nos 

procesos de procura, selección e análise de información, así como na transmisión da

mesma empregando distintas canles de comunicación.

3) Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha 

banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais 

en todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Isto 

toma importancia na elaboración de proxectos de investigación, así como a 

presentación dos resultados, conclusións e valoración de ditos resultados.

4) Conciencia e expresións culturais

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas cientificos. Neste sentido, o alumnado

terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, xustificando e defendendo a

solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

xestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia. Por outra banda, búscase o afondamento dunha cultura científica máis 

que considerar un conxunto de coñecementos.

5) Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas científicos e matemáticos. Neste 
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sentido, o alumnado terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, 

xustificando e defendendo a súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións 

contrarias, debatendo, xestionando conflitos, negociando e tomando decisións, 

sempre con respecto e tolerancia.

6) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A  realización dos proxectos de investigación fomentan a creatividade, o traballo en 

equipo e o sentido crítico. 

7) Aprender a aprender

Tratase dunha materia no que o alumnado é un receptor activo das tarefas 

encomendadas polo profesor o cal tradúcese nun desenrolo da autonomía propia.

 

c) Concreción dos obxectivos para o curso

Os obxetivos xerais  propostos para a etapa de educación secundaria  obrigatoria

veñen recollidos no decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de

Galicia (titulo II, capítulo I, artigo 26, páxinas 25466-67). Dentro do mesmo decreto,

relacionanse ditos obxectivos cos contidos (recollidos no anexo de dito decreto nos

apartados de física e química de 2º ESO (paxinas 25663-25675) e matematicas 2º

ESO  (paxinas  26056-16070))  e  as  competencias  clave  (páxina  25441).  A

continuación, concretamos ditos obxetivos e contidos ademais da súa relación coas

correspondentes competencias clave xa descritas no apartado anterior da presente

programación.
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Obxectivos específicos do ámbito Científico-Técnico

-Distinguir o coñecemento científico respecto outros coñecementos

-Identificar as distintas etapas do método científico

-Distinguir unha magnitude doutro tipo de propiedades

-Asociar a cada magnitude unha unidade de medida.

-Distinguir  a  relación  de  proporcionalidade  con  outros  tipos  de  relación  entre

magnitudes

-Distinguir a proporcionalidade directa da inversa.

-Aplicar os distintos tipos de proporcionalidade a casos científicos, económicos e en

xeral, da vida cotiá.

-Transformar unidades de medida.

-Distinguir os sistemas materiais dos conceptuais.

-Situar un sistema material dentro dunha xerarquía

-Medir masas e volumes

-Calcular densidades e aplicación prácticas dos resultados

-Definir e distinguir os distintos tipos de sistemas materiais.

-Memorizar algún símbolo químico.

-Definir e distinguir os distintos tipos de transformacións materiais

-Deseñar procedementos de separación de mesturas e aplicalas no laboratorio.

-Calcular composicións porcentuais en mesturas.

-Identificar distintos cambios de estado.

-Identificar   mediante  medida  e  graficamente  os  puntos  de  fusión,  ebulición  e

sublimación dunha sustancia (no laboratorio).

-Distinguir os distintos tipos de números

-Traducir un texto a unha expresión aritmética

-Descompoñer un numero composto en factores primos

-Calcular  máximos comúns divisores e mínimos comúns múltiplos e aplicalos en

situacións cotiás.

-Calcular distintas expresións aritméticas

-Transformar raíces en potencias
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-Transformar números decimais en fraccións

-Resolución de problemas de índole cotiá como poden ser balances.

-Traducir un número a notación científica.

-Distinguir un ácido dunha base.

-Distinguir un oxidante dun redutor

-Analizar como distintos factores afectan ao rendemento e a rapidez dunha reacción.

-Distinguir os distintos tipos de reaccións quimicas

-Distinguir os distintos tipos de expresións alxebráicas

-Operar con monomios e polinomios

-Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao

-Traducir un texto a linguaxe alxebráica

-Resolver sistemas de ecuacións e aplicación en casos cotiáns.

-Diferenciar os distintos tipos de funcions

-Representar graficamente una función.

-Tabular unha gráfica.

-Calcular a pendente duna función afín.

-Diferenciar as distintas transformacións físicas.

-Describir as distintas transformacións físicas

-Representar forzas

-Calcular forzas

-Cuantificar a transformación do movemento.

-Diferenciar os distintos tipos de enerxía.

-Asociar tipo de enerxía con transformación

-Identificar enerxías de entrada e enerxías de saida.

-Asociar perdas con forzas de rozamento

-Aplicar a lei de conservación da enerxía e calcular rendementos e perdas

-Determinar un ámbito de estudo nunha poboación e tomar una mostra.

-Tratar e representar os datos

-Calcular parámetros estatísticos

-Calcular a probabilidade dunha mostra aleatoria usando a regra de Laplace.
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d)  Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Temporalización
dos contidos e relación coas competencias.

A  planificación  temporal  está  recollida  na  táboa   seguinte,  na  que  se  fai  a

TITULACIÓN  das  distintas  unidades  didácticas,  a  súa  SECUENCIACIÓN,

TEMPORIZACIÓN, XUSTIFICACIÓN e por ultimo, a AVALIACIÓN onde se sitúa.

U.D. TÍTULO XUSTIFICACIÓN
TEM
PORI
ZA
CIÓN

AVA
LIA
CIÓN

1 O COÑECEMENTO 
CIENTÍFICO.

Ser consciente do método que seguen os 
científicos co fin de ampliar o 
coñecemento do comportamento da 
natureza.

10 1ª

2 ARITMÉTICA: A 
PROPORCIÓN SIMPLE

Ferramenta matemátca moi usada no 
cálculo de composicións, rendementos 
cambios de unidades e en determinadas 
transformacións científicas.

45 1ª

3 A MATERIA: SISTEMAS
E TRANSFORMACIÓNS

A natureza está consttuuda por materia, de
au a necesidade do estudo dos sistemas 
materiais  e as súas propiedades.

55 1ª

4 ARITMÉTICA: 
EXPRESIÓNS 
ARITMÉTICAS CON 
NÚMEROS REAIS

Como base para calquera cálculo 
matemátco e poder cuantficar calquera 
transformación material e calquera 
medida

65 1ª-2ª

5 TRANSFORMACIÓNS 
QUÍMICAS

Cantdade alta deste tpo de 
transformacións existente na vida cotá

40 2ª

6 ÁLXEBRA: EXPRESIÓNS
ALXEBRÁICAS

Importancia da álxebra para o manexo das 
leis que rexen as transformacions 
científicas asu como ferramentas para a 
xeometrua

65 2ª

7 FUNCIÓNS 
MATEMÁTICAS

Ferramenta matemátca que permite o 
estudo gráfico de calquera transformación 
material.

20 2ª-3ª

8 TRANSFORMACIÓNS 
FÍSICAS

Cantdade alta deste tpo de 
transformacións científicas dentro da vida 
cotá e mesmo para solucións de tpo 
tecnolóxico.

50 3ª

9 ESTUDO ENERXÉTICO 
DA MATERIA

A enerxua é un recurso que permite que se 
produzan as transformacións materiais

30 3ª

10 ESTATÍSTICA Gran aplicación na toma de datos e na 
medida. 

25 3ª
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Nota: Se se suman as sesións que se lle adican a cada estándar de aprendizaxe, en

ocasións o total suma máis sesións das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que ás

veces trabállanse varios estándares ao tempo.

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do

curso no que se comezan a tratar os contidos, pero non quere dicir que unha vez

que  se  pasa  ó  seguinte  contido  non  se  volvan  a  tocar  ou  ampliar  os  contidos

anteriores. 

Cóntase con nove sesións semanais (de 50 minutos cada unha). En sete sesións  o

grupo  traballará  na  súa  aula  mentres  que  en  dúas   sesions  semanais  como

mínimo(  ó  traballarmos  os  temas  de  física  e  qca.),  a  disciplina  impartiráse  no

laboratorio de física e química  do instituto. De modo puntual, o alumnado traballará

tamén na aula de ordenadores do instituto.
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Táboa 1

U.D. OBXECTIVOS CONTIDOS COMPETENCIAS
CLAVE

1 Xerais: f/h/b
Específicos:
1-Distinguir  o  coñecemento  científico
respecto outros coñecementos
2-Identificar as distintas etapas do método
científico
3-Distinguir unha magnitude doutro tipo de
propiedades
4-Asociar a cada magnitude unha unidade
de medida.

Xerais:B11/B12/B13/
Específicos:
1-Coñecemento  científico:  definición,
descripción e clasificación
2-Etapas do método científico
3-Magnitudes,  medir  (definición  descripción),
unidades

CAA/
CCL/
CMCCT

2 Xerais: e/f/g/h
Específicos:
1-Distinguir  a  relación  de
proporcionalidade  con  outros  tipos  de
relación entre magnitudes
2-Distinguir a proporcionalidade directa da
inversa.
3-Aplicar  os  distintos  tipos  de
proporcionalidade  a  casos  científicos,
económicos e en xeral, da vida cotiá.
4-Transformar unidades de medida.

Xerais:B210/B211/B212
Específicos:
1-Proporcionalidade  directa  e  inversa  simple
(definición descripción e clasificación)
3-Ferramentas:  razón,  regra de 3 e factor de
conversión.
4-Representación gráfica da proporcionalidade
5-Escalas  (definición,  descripción  e
clasificación)
6-Transformación  de  unidades  simples  e
derivadas.
7-Bases  de  cálculo  (definición  descripción  e
clasificación). Porcentaxes coeficientes e tanto
por mil.

CMCCT

3 Xerais: b/f/
Específicos:
1-Distinguir  os  sistemas  materiais  dos
conceptuais.
2-Situar un sistema material dentro dunha

Xerais:B141/B412/B15/B21/B22/B23/B24/B25
Específicos:
1-A  materia  (definición,  clasificación  e
descripción)
2-Masa, volumen, densidade e carga eléctrica

CMCCT/
CCL/
CAA/
CSIEE
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xerarquía
3-Medir masas e volumes
4-Calcular  densidades  e  aplicación
prácticas dos resultados
5-Definir  e distinguir  os distintos tipos de
sistemas materiais.
6-Memorizar algún símbolo químico.
7-Definir  e distinguir  os distintos tipos de
transformacións materiais
8-deseñar  procedementos  de  separación
de mesturas e aplicálas no laboratorio.
9-Calcular  composicións  porcentuais  en
mesturas.
10-Identificar distintos cambios de estado.
11-Identificar   mediante  medida  e
graficamente  os  puntos  de  fusión,
ebulición  e  sublimación  dunha  sustancia
(no laboratorio).

3-Sustancias  simples,  mesturas  homoxéneas
(disolucións e aliaxes) e heteroxéneas.
4-Elementos químicos. Táboa periódica
5-Átomos, composicións e estrutura.
6-Definición reaccións químicas
7-Transformacións físicas (separacións físicas
e cambios de estado)
8-sistemas materiais (xerarquía)

4 Xerais: b/e/f/g/h
Específicos:
1-Distinguir os distintos tipos de números
2-Traducir  un  texto  a  unha  expresión
aritmética
3-Descompoñer  un  numero  composto  en
factores primos
4-Calcular  máximos  comúns  divisores  e
mínimos comúns múltiplos e aplicálos en
situacións cotiás.
5-Calcular distintas expresións aritméticas
6-Transformar raíces en potencias
7-Transformar  números  decimais  en
fraccións

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B2
9
Específicos:
1-Os  números:  definición,  descripción  e
clasificación
2-As 7 transformacións aritméticas (definición,
descripción,traducción)
3-Divisibilidade: Números primos e compostos.
4-Factorización,  mínimo  común  múltiplo,
máximo común divisor
5-Xerarquía nas transformación aritméticas
6-Transformación decimal-fracción
7-Transformacións raíz-potencia
8-Aplicación  na  resolución  de  problemas

CMCCT
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8-Resolución de problemas de índole cotiá
como poden ser balances.
9-Traducir un número a notación científica.

(concepto de balance, etc.)
9-Notación científica

5 Xerais: f/m
Específicos:
1-Distinguir un ácido dunha base.
2-Distinguir un oxidante dun redutor
3-Analizar coma distintos factores afectan
ao  rendemento  e  a  rapidez  dunha
reacción.
4-Distinguir os distintos tipos de reaccións
quimicas

Xerais:B141/B142/B31/B32/B33/B34
Específicos:
1-Aspectos cinéticos e termodinámicos
2-Reacción de neutralización: ácido, base
3-Reaccións redox: oxidante, redutor
4-Reaccións de precipitación.
5-Aplicacións cotiás

CMCCT/
CCL/
CSC/
CSIEE

6 Xerais: e/f/g/h
Específicos:
1-Distinguir  os  distintos  tipos  de
expresións alxebráicas
2-Operar con monomios e polinomios
3-Resolver  ecuacións  de  primeiro  e
segundo grao
4-Traducir un texto a linguaxe alxebráica
5-Resolver  sistemas  de  ecuacións  e
aplicación en casos cotiáns.

Xerais:
B213/B214/B215/B216/B217/B218
Específicos:
1-Expresións  alxebráicas  (descripción  e
clasificación)
2-Traducción  do  texto  a  una  expresión
alxebráica
3-Monomios e polinomios
4-Ecuacións  de  primer  grao.  Métodos  de
resolución
5-Ecuacións  de  segundo  grao.  Métodos  de
resolución
6-Sistemas  de  ecuacións.  Métodos  de
resolución (redución, sustitución, igualación)

CMCCT

7 Xerais: b/e/f/g/h
Específicos:
1-Diferenciar os distintos tipos de funcions
2-Representar graficamente una función.
3-Tabular una gráfica.

Xerais:B41/B42/B44
Específicos:
1-Funcións  (definición,  descripción  e
clasificación)
2-Representación gráfica e tabulación

CMCCT
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4-Calcular a pendente dunha función afín. 3-Funcions afíns. Pendente
4-Aplicacións científicas e cotiás

8 Xerais: f/b/e/g/h
Específicos:
1-Diferenciar  as  distintas  transformacións
físicas.
2-Describir  as  distintas  transformacións
físicas
3-Representar forzas
4-Calcular forzas
5-Cuantificar  a  transformación  do
movemento.

Xerais:B41/B42/B43/B44/B45/B46/B47/B48/B4
9/B410
Específicos:
1-Movementos  (definición,  descripción  e
clasificación)
2-Corrente  eléctrica  (definición,  descripción  e
clasificación)
3-Luz (definición, descripción e clasificación)
4-Transformacions  térmicas  (definición,
descripción e clasificación)
5-son (definición, descripción e clasificación)
6-Causas:  forzas  (definición,  cuantificación,
efectos e clasificación)
7-Máquinas simples

CMCCT/
CAA/
CD

9 Xerais: f/h/m
Específicos:
1-Diferenciar os distintos tipos de enerxía.
2-Asociar  tipo  de  enerxía  con
transformación
3-Identificar  enerxías  de  entrada  e
enerxías de saida.
4-Asociar perdas con forzas de rozamento
5-Aplicar a lei de conservación da enerxía
e calcular rendementos e perdas

Xerais:B51/B52/B53/B54/B55
Específicos:
1-Enerxía (definición, clasificación)
2-Transformacións enerxéticas. Conservación
3-Balances de enerxía
4-Fontes de enerxía
5-Uso racional da enerxía

CMCCT
/CAA/
CSC/
CCL

10 Xerais: a/b/c/d/e/f/g/h/m
Específicos:
1-Determinar un ámbito de estudo nunha
poboación e tomar una mostra.
2-Tratar e representar os datos
3-Calcular parámetros estatísticos

Xerais:B51/B52/B53/B54/B55/B56/B57/B58/B5
9/B510/B511/B512
Específicos:
1-Poboación e mostra
2-Toma e tabulación de datos.
3-Representación gráfica

CMCCT
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4-Calcular  a  probabilidade  dunha  mostra
aleatoria usando a regra de Laplace.

4-Frecuencias absolutas e relativas
5-Parámetros de centralización
6-Parámetros de dispersión
7-Probabilidade. Regra de Laplace
8-Aplicacións
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Os criterios de avaliacion para a materia do ambito científico veñen recollidos no

decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo  da educación

secundaria  obrigatoria  e  do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia  no

anexo nas materias de MATEMÁTICAS (2º da ESO) e FÍSICA E QUÍMICA (2º ESO)

nas  páxinas  26056-16070  e  25663-25675  respectivamente  .  A  continuación,

asociamos ditos criterios de avaliación coas respectivas unidades na seguinte taboa:

UNIDADE
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1 FeQ:B11/B12/B13/
2 MAT:B25/B11/B12/B14
3 FeQ:B14/B15/B16/B21/B22/B23/B24/B25
4 MAT: B21/B22/B23/B24/B13
5 FeQ:B31/B14/B15/B16/B32/B33/B34
6 MAT:B26/B27/B13
7 MAT:B41/B42/B43/B13
8 FeQ:B41/B42/B43/B44/B45/B46/B47/B48
9 FeQ:B51/B52/B53/B54/B55
10 MAT:B51/B52/B53/B54/B55/B13

2º.  Grao mínimo de consecución para superar a materia.   Procedementos e
instrumentos de avaliación

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que

se mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  tamén  aparecen  reflectidos  na

mesma táboa.

No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia
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Táboa 2. 1ª AVALIACION:

U.D.

ESTANDAR
DE

APRENDIZAX
E

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR

GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO

1 FQB111 Formula  de  forma  guiada  hipóteses  para  explicar
fenómenos  cotás  usando  teoruas  e  modelos  científicos
sinxelos

50% Observación sistemátca 1 0,01

1 FQB112 Rexistra  observacións  e  datos  de  maneira  organizada  e
rigorosa  e  comunucaos  oralmente  e  por  escrito  usando
esquemas gráficos e táboas

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 1
Exposición oral individual 1

0.01
0,01

1 FQB131 Establece relacións entre magnitudes e unidades usando o
SI para expresar resultados

80% Proba escrita individual 1 0,2

1 FQB121 Relaciona a investgación científica con alguna aplicación
tecnolóxica sinxela na vida cotá.

50% Informe individual escrito 1 0,02

1 FQB132 Realiza medicións práctcas de magnitudes fsicas  da vida
cotá  empregando  o  material  e  os  instrumentos
apropiados e expresa os resultados correctamente no SI

90%
90%
50%

Práctca no laboratorio en parellas 1
Informe individual escrito 1
Observación sistemátca 2

0,01
0,02
0,01

2 MAB251 Identfica  e  discrimina  relacións  de  proporcionalidade
numérica (como o factor de conversión ou o calculo de
porcentaxes)  e  emprégaas  para  resolver  problemas  en
situacións cotás

80% Proba escrita individual 2 0,2

2 MAB252 Analiza  situacions  sinxelas  e  recoñece  que  interveñen
magnitudes  que  non  son  directa  nin  inversamente
proporcionais

80%
50%

Proba escrita individual 2
Observación sistemátca 3

0,2
0,01

3 FQB211 Distngue  entre  propiedades  xerais  e  propiedades
caracterustcas  da  materia  e  usa  estas  últmas  para  a
caracterización de sustancias.

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 2
Exposición oral individual  2

0,01
0,01

3 FQB212 Relaciona  propiedades  dos  materiais  co  uso  que  se  fai
deles

90%
50%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 3
Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 3

0,01
0,2
0,01
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3 FQB213 Descrebe  a  determinación  experimental  do  volume e  a
masa  dun  sólido,  realiza  medidas  correspondentes  e
calcula a súa densidade

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3 
Práctca no laboratorio en parellas 4
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 4

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQ221 Xustfica que una sustancia pode presentarse en distntos
estados  de  agregación  dependendo  das  condicións  de
presión e temperatura en que se ache

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 5
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 5

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB222 Explica as propiedades dos gases os luquidos e os sólidos 80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 6
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 6

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB223 Descrebe os cambios de estado da materia e aplucaos a
interpretación de fenómenos cotáns

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual3
Práctca no laboratorio en parellas7
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 7

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB224 Deduce a partr das gráficas de quentamento os puntos de
fusión e ebulición e identfcaas usando as táboas de datos
necesarias

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 8
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 8

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB231 Xustfica o comportamento dos gases en situacións cotás
en relación co modelo cinétco molecular.

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 9
Informe individual escrito 3
Exposicion oral individual 9

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB232 Interpreta gráficas e táboas de resultados e experiencias
que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun
gas utlizando o modelo cinetco molecular e as leis dos
gases

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 10
Informe individual escrito 3
Exposicion oral individual 10

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB241 Distngue e clasifica sistemas materiais de uso cotán en
sustancias puras e mesturas e especifica neste últmo caso
se  se  trata  de  mesturas  homoxéneas  heteroxéneas  ou

80%
90%
50%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 11
Informe individual escrito3

0,2
0,01
0,02
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coloides 90% Exposicion oral individual 11 0,01

3 FQB242 Identfica  o  disolvente  e  o  soluto  ao  analizar  a
composición  de  mesturas  homoxéneas  de  especial
interese

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual3
Práctca no laboratorio en parellas12
Informe individual escrito3
Exposición oral individual12

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB243 Realiza  experiencias  sinxelas  de  preparación  de
disolucións,  descrebe  o  procedemento  seguido  e  o
material utlizado determina a concentración e exprésaa
en gr/l

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas13
Exposición oral individual13

0,01
0,01

3 FQB251 Deseña métodos de separación de mesturas segundo as
propiedades  caracterustcas  das  sustancias  que  as
compoñen e describe o material adecuado de laboratorio
e leva a cabo o proceso

90%
50%
90%

Práctca no laboratorio en parellas14
Informe individual escrito3
Exposición oral individual14

0,01
0,02
0,01

3 FQ311 Distngue entre os cambios fsicos e quumicos en accións
da vida cotá en función de que haxa ou non formación de
novas sustancias

80% Proba escrita individual3 0,2

3 FQ141 Recoñece e identfica os sumbolos mais frecuentes usados
na  etquetaxe  de  productos  quumicos  e  instalaccións
interpretando o seu significado

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas15
Exposición oral individual15

0,01
0,01

3 FQ142 Identfica o material e instrumentos básicos de laboratorio
e  coñece  a  sua  forma  de  uso  para  a  realización  de
experiencias  respetando  as  normas  de  seguridade  e
identficando  acttudes  e  medidas  de  actuación
preventvas

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas16
Exposición oral individual16

0,01
0,01
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Táboa 2. 2ª AVALIACION:

U.D.
ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR

GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

PESO

4 MAB211 Identfica  os  tpos  de  números  e  utluzaos  para  representar
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuanttatva

80% Proba escrita individual 0,2

4 MAB212 Calcula o valor de expresións numéricas de distntos tpos de
números mediante as operacións elementais e as potencias de
exponente  natural  aplicando  correctamente  xerarquua  de
operacións

80% Proba escrita individual 0,2

4 MAB213 Emprega axeitadamente os tpos de números e as operacións
para  resolver  problemas  cotáns  contextualizados
representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos
os resultados obtdos

80%
50%

Proba escrita individual
Informe individual escrito 1

0,2
0,14

4 MAB221 Realiza  cálculos  nos  que  interveñan  potencias  de  exponente
natural e aplica as reglas básicas das operacións con potencias

80% Proba escrita individual 1 0,2

4 MAB222 Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e
fraccionarios acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións
para aplicalo na resolución de problemas

80% Proba escrita individual 1 0,2

4 MAB223 Utliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar
cálculos e representar números moi grandes

80% Proba escrita individual 1 0,2

4 MAB231 Realiza  operacións  combinadas  entre  números  enteiros
decimais  e  fraccións  con  eficacia  mediante  cálculo  mental
algoritmos de lapis e papel calculadora ou medios tecnolóxicos
usando  notación  mais  axeitada  e  respetando  xerarquua  de
operacións

80% Proba escrita individual 1 0,2

4 MAB241 Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos
exactos  ou  aproximados  valorando  a  precisión  esixida  na
operación ou no problema

80% Proba escrita individual1 0,2

4 MAB242 Realiza cálculos con números naturais enteiros fraccionarios e
decimais decidindo a forma mais axeitada (mental, escrita ou

80% Proba escrita individual1 0,2
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calculadora)
5 FQB311 Distngue entre cambios fsicos e quumicos en accions da vida

cotáen  función  de  que  haxa  ou  non   formación  de  novas
substancias

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual escrito 2

0,2
0,14

5 FQ312 Descrebe  o  procedemento  de  realización  de  experimentos
sinxelos nos que se poña de manifesto a formación de novas
substancias e recoñece que se trata de cambios quumicos

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas 1
Exposición oral individual 1

0,01

0,01
5 FQ313 Leva a cabo no laboratorio reaccións quumicas sinxelas 90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas 2
Exposición oral individual 2

0,01

0,01
5 FQB321 Identfica  os  reactvos  e  os  productos  de  reaccións  quumicas

sinxelas  interpretando  a  representación  esquemátca  dunha
reacción quumica

80%
90%

90%

Proba escrita individual 2
Práctca  no  laboratorio  en
parellas 3
Exposición oral individual 3

0,2
0,01

0,01
5 FQB331 Clasifica  alguns  productos  de  uso  cotá  en  función  da  súa

procedencia natural ou sintétca
80%
90%

50%
90%

Proba escrita individual2
Práctca  no  laboratorio  en
parellas4
Informe individual escrito2
Exposición oral individual4

0,2

0,01
0,14
0,01

5 FQB332 Identfica e asocia produtos procedentes da industria quumica
coa sua contribución á mellora da calidade de vida das persoas

50% Informe individual escrito2
0,14

5 FQB341 Propón medidas e acttudes a nivel individual e colectvo para
mitgar os problemas ambientais de importancia global

50% Informe individual escrito2 0,14

5 FQ141 Recoñece e identfica os sumbolos mais frecuentes usados na
etquetaxe de productos quumicos e instalaccións interpretando
o seu significado

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas5
Exposición oral individual5

0,01

0,01
5 FQ142 Identfica o material  e  instrumentos básicos de laboratorio  e

coñece a sua forma de uso para a realización de experiencias
respetando as normas de seguridade e identficando acttudes e
medidas de actuación preventvas

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas6
Exposición oral individual6

0,01

0,01

6 MAB261 Descrebe  situacións  ou  enunciados  que  dependen  de
cantdades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou
regularidades mediante expresións alxebráicas e opera con elas

80% Proba escrita individual3 0,2
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6 MAB262 Identfica  propiedades  e  leis  xerais  a  partr  do  estudo  de
procesos  numéricos  recorrentes  ou  cambiantes  exprésaas
mediante a linguaxe alxebráica e utluzaas para facer prediccións

80% Proba escrita individual3 0,2

6 MAB263 Utliza identdades alxebráicas notables e as propiedades das
operacións para transformar expresións alxebráicas

80% Proba escrita individual 3 0,2

6 MAB271 Comproba dada una ecuación (ou sistema) se un número ou
uns números son solución do problema

80% Proba escrita individual 3 0,2

6 MAB272 Formula alxebraicamente una situación da vida real mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións
lineais con duas incógnitas resólveas e interpreta o resultado
obtdo

80% Proba escrita individual 3 0,2
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Táboa 2. 3ª AVALIACION:

U.D.
ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR

GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

PESO

7 MAB411 Pasar dunhas formas de representación dunha función a
outras e elixe a mais adecuada a cada contexto

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito1

0,1
0,03

7 MAB421 Recoñece se una gráfica representa ou non una función 80% Proba escrita individual 1 0,1

7 MAB422 Interpreta  unha gráfica  e  analuzaa  recoñecendo as  súas
propiedades mais caracterustcas

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito1

0,1
0,03

7 MAB431 Recoñece  e  representa  una  función  lineal  a  partr  da
ecuación ou dunha taboa de valores e obtén a pendente
da recta correspondente

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual escrito2

0,1
0,03

7 MAB432 Obten a ecuación dunha recta a partr da gráfica ou taboa
de valores

80% Proba escrita individual 2 0,1

7 MAB433 Escribe  a  ecuación  correspondente  a  relación  lineal
existente entre dúas magnitudes e a representa

80% Proba escrita individual 2 0,1

7 MAB434 Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en recursos
tecnolóxicos  identfica  o  modelo  matemátco  funcional
(lineal  ou  afin)  mais  axeitado  para  explicálas  e  realiza
predicións e simulacións sobre o seu comportamento

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual escrito2

0,1
0,03

8 FQB411 En  situacións  da  vida  cotá  identfica  as  forzas  que
interveñen  e  relaciónaas  cos  seus  correspondentes
efectos de deformación ou unha alteración do estado de
movemento dun corpo

80%
50%

Proba escrita individual 3
Informe individual escrito3

0,1
0,03

8 FQB412 Establece a relación entre o alongamento producido nun
resorte e as forzas  que produciron ese alongamentos e
describe   o  material  para  empregar  e  o  procedemento
para a sua comprobación experimental

80%

90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca  no  laboratorio  en
parellas 1
Informe  individual escrito 3
Exposición oral individual1

0,1

0,01
0,03
0,01
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8 FQB413 Establece  a  relación  entre  una  forza  e  o  seu
correspondente efecto na deformación o una alteración
do estado de movemento dun corpo

80%

90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Practca  no  laboratorio  en
parellas 2
Informe individual escrito3
Exposición oral individual2

0,1

0,01
0,03
0,01

8 FQB414 Describe a utlidade do dinamómetro para medir a forza
elástca  e  rexistra  os  resultados  en  táboas  e
representacións  gráficas  expresando  o  resultado
experimental en unidades do SI

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas 3
Exposición oral individual3

0,01

0,01

8 FQB421 Determina experimentalmente ou a través de aplicacións
informátcas a velocidade media dun corpo interpretando
o resultado

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas 4
Exposición oral individual4

0,01

0,01
8 FQB422 Realiza cálculos para resolver problemas cotáns usando o

concepto de velocidade media
80% Proba escrita individual 4 0,1

8 FQB431 Deduce  a  velocidade  media  e  instantánea  a  partr  das
representacións  gráficas  do  espazo  e  da  velocidade  en
función do tempo

80% Proba escrita individual 4 0,1

8 FQB432 Xustfica se un movemento e acelerado ou non a partr
das representacións gráficas do espazo e da velocidade en
función do tempo

80%

90%
90%

Proba escrita individual 4
Practca  no  laboratorio  en
parellas 5
Exposición oral individual5

0,1

0,01
0,01

8 FQB441 Interpreta  o  funcionamento  da  maquinas  mecánicas
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro
e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multplicador da
forza producida por estas máquinas

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB451 Analiza  os  efectos  das  forzas  de  rozamento  e  a  sua
influencia no movemento dos seres vivos e os vehuculos

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas6
Informe individual escrito 6

0,01

0,03

8 FQB461 Relaciona  cualitatvamente  a  forza  de  gravidade  que
existe entre dous corpos coas súas  masas  e a distancia

80% Proba escrita individual4 0,1
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que os separa
8 FQB462 Distngue  entre  masa  e  peso  calculando  o  valor  da

aceleración da gravidade a partr da relación entre as dúas
magnitudes

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB463 Recoñece que a forza de gravidade manten os planetas
xirando o redor do sol e a lúa arredor do noso planeta e
xustfica  o  motvo  polo  que  esta  atracción  non  leva  a
colision dos dous corpos

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB471 Relaciona cuanttatvamente a velocidade da luz co tempo
que  tarda  en  chegar  a  Terra  desde  obxetos  celestes
afastados e coa distancia a que se atopan eses obxetos
interpretando valores obtdos

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB472 Realiza  un  informe  empregando  as  tecnoloxuas  da
información e da comunicación a partr de observacións
ou  da  procura  guiada  da  información  sobre  a  forza
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

50% Informe individual escrito6 0,03

9 FQB511 Argumenta que a enerxua pode transferirse almacenarse
ou  disiparse  pero  non  crearse  nin  destruirse  usando
exemplos

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB512 Recoñece  e  define  a  enerxua  como  una  magnitude  e
exprésaa  na  unidade  correspondente  do  sistema
internacional

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB521 Relaciona  o  concepto  de  enerxua  coa  capacidade  de
producir cambios e identfica os tpos de enerxua que se
poñen de manifestó en situacións cotáns explicando as
transformacións dunhas formas a outras

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB531 Explica o concepto de temperatura en termos de modelo
cinétco-molecular  e  diferencia  temperatura,  calor  e
enerxua

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB532 Recoñece  a  existencia  dunha  escala  absoluta  de
temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB533 Identfica  os  mecanismos  de  transferencia  de  enerxua
recoñecéndoas  en  situacions  cotás  e  fenómenos

80% Proba escrita individual 5
Practca  no  laboratorio  en

0,1
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atmosféricos  e  xustfica  a  selección  de  materiais  para
edificios e no deseño de sistemas de quecemento

90%
90%

parellas 7
Exposición oral individual7

0,01
0,01

9 FQB541 Explica  o fenómeno da dilatación a partr  dalgunha das
suas aplicacions como os termómetros de luquido xuntas
de dilatación en estructuras etc

80% Proba escrita individual 5 0,1

9 FQB542 Explica a escala Celsius establecendo os puntos fixos dun
termómetro baseado na dilatación dun luquido volátl

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practca  no  laboratorio  en
parellas 8
Exposición oral individual8

0,1

0,01
0,01

9 FQB543 Interpreta  cualitatvamente  fenómenos  cotáns  e
experiencias nos que se poña de manifestó o equilibrio
térmico asociándoo coa igualación de temperaturas

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practca  no  laboratorio  en
parellas 9
Exposición oral individual9

0,1

0,01
0,01

9 FQB551 Recoñece describe e compara as fontes renovables e non
renovables de enerxua analizando con sentdo crutco o seu
impacto ambiental

80%
50%

Proba escrita individual5
Informe individual escrito5

0,1
0,03

10 MAB511 Organiza  datos  obtdos  dunha  poboación  de  variables
cualitatvas ou cuanttatvas en táboas calcula e interpreta
as  suas  frecuencias  absolutas  relatvas  e  acumuladas  e
represéntaos graficamente

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 MAB512 Calcula a media aritmétca a mediana (intervalo mediano)
a moda (intervalo modal) o rango e os cuartos elixe o mais
axeitado e  emprégaos  para  interpretar  un conxunto  de
datos e para resolver problemas

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 MAB513 Interpreta  gráficos  estatístcos  sinxelos  recollidos  en
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotá

80%
50%
50%

Proba escrita individual 6
Informe individual escrito6
Observación sistemátca1

0,1
0,03
0,03

10 MAB521 Emprega  a  calculadora  e  ferramentas  tecnolóxicas  para
organizar  datos  xerar  gráficos  estatístcos  e  calcular  as
medidas de tendencia central o rango e os cuartís

50% Informe individual escrito6 0,03

10 MAB522 Utliza as tecnoloxuas da información e da comunicación
para comunicar información resumida e relevante sobre
una variable estatístca analizada

50,00% Informe individual escrito6 0,03
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10 MAB531 Identfica  os  experimentos  aleatorios  e  distíngueos  dos
deterministas

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 MAB532 Calcula  a  frecuencia  relatva  dun  suceso  mediante  a
experimentación

80%
90%

Proba escrita individual 6
Práctca no lab. en parellas 10

0,1
0,01

10 MAB533 Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partr
do cálculo exacto da súa probabilidade ou aproximación
desta mediante a experimentación

80% Proba escrita individual 6 0,1

10 MAB541 Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera
todos  os  resultados  posibles  apoiándose  en  táboas
recontos ou diagramas de árbore sinxelos

80% Proba escrita individual6 0,1

10 MAB542 Distngue entre sucesos elementais equiprobables e non
equiprobables

80% Proba escrita individual6 0,1

10 MAB543 Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  asociados  a
experimentos  sinxelos  mediante  a  regra  de  laplace  e
exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe

80% Proba escrita individual6 0,1
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E) METODOLOXIA, SECUENCIA DE ACTIVIDADES E MATERIAIS DIDACTICOS:

Partimos dun alumnado cunha dinámica académica negativa e polo tanto, hai que

facer  especial  fincapé  na  competencia  saber  facer.  Cobra  especial  importancia

seguir  os  esquemas  construtivistas  desenrolados  por  Piaget  e  partir  de  casos

concretos  e  coñecidos  por  eles  para  despois  facer  xeneralizacións.  En

consecuencia,  dende  o  punto  de  vista  do  razoamento,  a  metodoloxía  será

maioritariamente  indutiva.  A  naturaleza  do  alumnado mostra  a  necesidade  de

aportarlle un modelo para organizar a información así coma indicar os camiños que

deben seguir de cara a facer un razoamento. En consecuencia, a metodoloxia  será

simbolica e sistémica. Se temos en conta a necesidade do alumnado en adquirir

destrezas cognitivas, a metodoloxía terá que ser activa respecto a actividade deste

(non  pode  limitarse  a  ser  receptor  da  información).  Tendo  en  conta  que

maioritariamente  o  enfoque  será  indutivo,  intentaráse  que  o  coñecemento  sexa

globalizado e  heurístico  (por  descubrimento,  através de preguntas).  En  resumo,

primeiro  trataráse  de  convencer  ao  alumnado  das  súas  capacidades,  segundo,

daránselles unhas pautas cognitivas que lles permitan coller  unha autonomía no

razoamento usando o modelo científico e terceiro, que collan una base de cara o

segundo ano do PMAR.

Na  seguinte  taboa  veñen  reflectidas  as  actividades  de  ensino-aprendizaxe

relacionadas  cos  materiais  didácticos  por  cada  unidade  didáctica  así  como  o

enfoque metodolóxico:
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U.D. ENFOQUE METODOLÓXICO ACTIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAXE MATERIAIS DIDÁCTICOS
1 Indutivo

Globalizado
Descubrimento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Esquematización da información impartida
3-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe

1-Cuestionario propio
2-Esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Pizarra tradicional
4-Material de laboratorio

2 Indutivo-dedutivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización do cuestionario con debate
2-Esquematización da información impartida
2-Realización de exercicios e problemas
3-Realización do boletín de reforzo

1-Cuestionario propio
2-Esquemas propios
3-Boletín  de  exercicios  e
problemas propio
4-Boletín de reforzo
5-Pizarra tradicional

3 Indutivo-dedutivo
Globalizado
Descubrimento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e dixital
7-Vídeo  naturaleza  cinético
molecular da materia
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

4 Dedutivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Resolución  de  problemas  e  exercicios
(boletín)
2-Debate  sobre  as  cuestións  presentadas  no
cuestionario.
3-Resolución de actividades de reforzo

1-Boletín  de  exercicios  e
problemas propios
2-Cuestionario propio
3-Pizarra tradicional
4-Boletín de reforzo

5 Indutivo-dedutivo
Globalizado
Descubrimiento

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
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Sistémico 3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e dixital
7-vídeo  as  reaccións
químicas
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

6 dedutivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Resolución  de  problemas  e  exercicios
(boletín)
2-Resolución de actividades de reforzo

1-Boletín  de  exercicios  e
problemas propio
2-Pizarra tradicional

7 dedutivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización do cuestionario con debate
2-Esquematizacion da información impartida
2-Realización de exercicios e problemas
3-Realización do boletín de reforzó
4-Búsqueda  de  información  de  internet  e
presentación de informe esquemático.

1-Cuestionario propio
2-Esquemas propios
3-Boletín  de  exercicios  e
problemas propio
4-Pizarra tradicional e dixital
5-ordenador e internet
6-Boletín de reforzo propio

8 indutivo-dedutivo
Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  do
cuestionario relacionado con este
3-Esquematizacion da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo  transformaciones
físicas
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

9 indutivo-dedutivo
Globalizado

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
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Descubrimiento
Sistémico

cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo la energía
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

10 indutivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización do cuestionario con debate
2-Esquematización da información impartida
2-Realización de exercicios e problemas
3-Realización do boletín de reforzó
4-Búsqueda  de  información  de  internet  e
presentación de informe esquemático.

1-Cuestionario propio
2-Esquemas propios
3-Boletín  de  exercicios  e
problemas propio
4-Pizarra tradicional e dixital
5-Ordenador e internet
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G) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A calificación parcial  de cada una das tres avaliacións determinaráse a partir  da

información  acadada  polas  diversas  ferramentas  de  avaliación  establecidas  nas

táboas indicadas no apartado anterior tendo en conta que:

1- O valor  da  calificación  obtida  por  cada instrumento  de avaliación  será  un

numero entre 0 e 10.

2- A calificación parcial  de cada avaliación faráse coa media  ponderada

tendo  en  conta  o  peso  de  cada  instrumento  recollidos  nas  táboas

indicadas no apartado anterior. Para cada unha:

 

  Calificación parcial=Ʃ calificación instrumento*peso instrumento

3- A  nota  do  boletín  de  cada  avaliación  determinarase  por  aproximación  ao

enteiro máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual ou superior a 5

indicara que o alumno acadou os obxectivos e as competencias curriculares

establecidas na programación de cada avaliación.

4- O alumno cunha nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse as probas

de recuperación tendo en conta que non terá que repetir as probas asociadas

aos instrumentos de avaliación con calificación mayor ou igual que 5. Estas

probas  terán  coma referencia  os  graos  mínimos  de  consecución  de  cada

estándar e polo tanto, terán una calificación máxima de 5 puntos.

5- A  calificación  global  de  xuño  virá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais
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6- A nota do boletín de xuño será a aproximación ao enteiro mais cercano da

calificación global  de xuño.  Unha nota igual  o superior a 5 indicara que o

alumno acadou en termos xerais,  os obxetivos e acadou as competencias

curriculares establecidas na programación. A efectos administrativos terá a

materia  do  Ámbito  -Tecnolóxico  de  2º  da  ESO  superada  coa  nota

correspondente.

7- O alumnado que non acade en Xuño una nota de boletín igual ou superior a 5

poderá presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta

proba,que poderá constar de ferramentas de avaliación variadas terá carácter

xeral e polo tanto será a mesma para todos os alumnos que se presenten.

Terá un valor máximo de 10 puntos.

8- No boletín de septembro será unha aproximación ao enteiro mais cercano da

calificación  de  septembro.  Unha  nota  igual  ou  superior  a  5  indica  que  o

alumno acadou as competencias curriculares  establecidas na programación

e a efectos administrativos terá a materia do Ámbito -Tecnolóxico de 2º da

ESO  superada coa nota correspondente.

9- Dedicarase unha sesión para solucionar os problemas formulados na proba 
escrita.

10-Correxiranse os erros cometidos nas probas orais no momento da súa 
realización.

11-Entregaranse os traballos correxidos.

12-Os alumnos con calificación final negativa (menor de 5 puntos), terán que 
facer unha proba de recuperación das partes calificadas de modo negativo. 
Ditas probas só terán efecto se o alumnado consegue unha nota igual ou 
superior a 5 puntos en cada unha delas. 

13-O visionado das probas escritas serán de modo individual e en presenza do 
profesor.
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14-Estas probas tamén servirán para que o alumnado poida mellorar as súas 
calificacións.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Son exactamente os mesmos que para outras materias do departamento . 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 

materias pendentes

Tratándose o ámbito científico dunha asignatura que o alumnado ten por primeira 

vez, non pode haber alumnado con materia pendente. No noso grupo hai vari@s 

alumn@s que presentan as matemáticas e a bioloxía e xeoloxía pendentes de 

primeiro. Para poder superaralas  entregaranselle traballos periódicos que teñen que

presentar e tamén terá a oportunidade de presentarse a un exame extraordinario en 

maio.

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se 
poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados

Todos  os  cuestionarios  teñen  un  primeiro  apartado  onde  se  avalían  os

coñecementos  previos  cos  que  parte  o  alumnado.  Isto  quere  dicir  que  a

preavaliación se sitúa ao principio de cada unidade didáctica e non ao principio do

curso.  Loxicamente,  isto  farase  cos  conceptos  previamente  tratados  nos  cursos

anteriores e que no presente curso se van ampliar. Para conceptos que no presente

curso  se  imparten  por  primeira  vez,  en  coherencia  co  procedemento  indutivo

comentado no apartado referido á metodoloxia na presente programación e tamen

co modelo construtivista de Piaget,  evaluarase con que exemplos da vida cotián

parte
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l) Medidas de atención á diversidade.

No grupo hai  un  alumno que presenta  un TDH diagnosticado.  En principio  a
adaptación a facer con el serán probas escritas mais curtas pero tamén mais
numerosas.  Procuraráse no posible funcionar con ordes curtas e moi concretas
para pouco a pouco, intentar buscar abstraccións. Tamen na primeira parte do
curso, o profesor  axudará a organizarlle a tarefa pero co fin de que acade uns
niveis  de  autonomía  básica.  Alternaránse  periodos  curtos  de  actividade  con
outros de reflexión e ir de menos a mais. Tamén se buscará alternar periodos
que  lle  permitan  un  desafogo,  impedindo  que  afecte  o  resto  da  clase.  Para
conseguilo,  farei  que participe  en pequenos encargos na clase e  alguna vez
poder darle algún tipo de responsabilidade.

m) Concreción dos elementos transversais

1- Comprensión lectora: aplicase para todas as unidades

2- Comprensión oral e escrita: aplícanse para todas  as unidades

3- Comunicación audiovisual: aplícase en todas as unidades destacando as 
unidades 3,5,7,8,9

4- Tecnoloxías da comunicación: aplícanse en todas as unidades.

5- Emprendimento e iniciativa creatividades autónoma: aplícanse en todas as 
unidades destacando as unidades 3,5,7,8,9

6- Seguridade no traballo: aplícase nas unidades 3,5,7,8,9

7- Igualdade entre rapaces e rapazas: aplícase en todas as unidades 

8- Traballo en equipo: aplícase en todas as unidades destacando as unidades 2,
4, 6,7,10.

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas.

Pendentes  de  determinar  no  momento  de  entregar  esta  programación.

Comunicaránselles á Dirección o antes posible en caso de habelas.
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ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Son exactamente os mesmos que para outras materias do departamento 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA 3º ESO  

CURSO 2017-2018

a)  Introdución e contextualización

Contextualización

Esta programación pretende ser una guía útil para a impartición da materia de Tecnoloxía

no terceiro curso da ESO no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro de Torneiros (O

Porriño),

En xeral, o alumnado xa tivo Tecnoloxía en 2º da ESO, polo que xa coñece moitos dos

recursos e os espacios que se empregarán neste curso.

Cóntanse  con  dúas  horas  semanais.  Na  metade  das  horas  haberá  dous  profesores

dispoñibles.  Nuns  casos  os  dous  profesores  traballarán  simultáneamente  na  aula  co

alumnado, e noutras ocasión o grupo de alumnos se dividirá en dous e cada un deles irá

cun profesor ao taller ou a aula de ordenadores.

Introdución

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona

un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer  as necesidades

individuais e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade

de analizar e redeseñar a relación entre os dispositivos tecnolóxicos e as necesidades

sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan

esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas tecnolóxicos

conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter

emprendedor,  que  son  imprescindibles  para  formar  unha  cidadanía  autónoma  e

competente.  Ademais,  o  coñecemento  da  tecnoloxía  proporciona  unha  imprescindible

perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a  necesidade  de  construír  unha  sociedade

sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor

dela.
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A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fins abordando un amplo conxunto de

temas ao  longo  do  primeiro  ciclo  de  educación  secundaria  obrigatoria.  O bloque de

"Proceso  de  resolución  de  problemas  tecnolóxicos" trata  o  desenvolvemento  de

habilidades e métodos para identificar as necesidades, formular solucións aos problemas

técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é transversal

con respecto á materia e constitúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque

de "Expresión e comunicación técnica" apréndese a interpretar e producir documentos

técnicos,  para o que se deben adquirir  técnicas básicas de debuxo e de manexo de

programas de deseño gráfico. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de

simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da información e da

comunicación para elaborar proxectos técnicos. O bloque de "Materiais de uso técnico"

trata as características, as propiedades e as aplicacións dos materiais técnicos como as

técnicas de traballo con ferramentas e máquinas, e os comportamentos relacionados co

traballo cooperativo e cos hábitos de seguridade e saúde. O  bloque de "Máquinas e

sistemas" introduce as forzas que soporta unha estrutura, os esforzos aos que están

sometidos os elementos que a configuran, e o funcionamento dos operadores básicos

para  a  transmisión  e  a  transformación  do  movemento,  aspectos  fundamentais  das

máquinas.

Ademais, tamén se tratan os fenómenos e os dispositivos asociados á electricidade, a

forma de enerxía máis utilizada nas máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o

bloque  de  "Tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación" é  necesario  para

aprender a utilizar eficientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe facilitar as

aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. 

Nesta etapa trátase de usar os equipamentos infotmáticos de xeito seguro para deseñar,

elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é

necesaria unha formación adecuada no uso das ferramentas de procura, intercambio e

publicación de información.

No  conxunto  dos  bloques  desta  materia,  en  resumo,  intégranse  coñecementos  de

carácter  matemático  e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a

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

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require que se realicen

proxectos nos  que  se  traballe  en  equipo  para  resolver  problemas  tecnolóxicos  que

permitan  explorar  e  formalizar  o  deseño,  a  produción,  a  avaliación  ou  a  mellora  de

produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico e social. Trátase de aprender a

Tecnoloxías 3º ESO 4



identificar  e  a  seleccionar  solucións  aos  problemas  técnicos,  a  realizar  cálculos  e

estimacións,  e  a  planificar  a  realización  de actividades de deseño,  de  montaxe e  de

verificación  das características dos prototipos,  contextos  de aprendizaxe nos que son

importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade, e nos

que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles

para a busca de información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a

realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou

a publicación de resultados.

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo

procurando  solucións  a  problemas  nos  que  se  poidan  aplicar  os  coñecementos

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

emprendedor.

A contribución da materia de Tecnoloxía ao desenvolvemento das competencias clave

dependerá en grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía

empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en

que  o  alumnado  adquira  e  utilice  adecuadamente  vocabulario  tecnolóxico,  elabore

informes técnicos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia

matemática  e  as  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía ,  principais

competencias  que  se  desenvolven  nesta  materia,  poden  alcanzarse  calculando

magnitudes  e  parámetros,  e  aplicando  técnicas  de  medición  e  de  análise  gráfica  no

contexto  do  proceso  de  resolución  técnica  de  problemas,  ou  construíndo  obxectos  e

verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  utilizando

ferramentas e máquinas,  analizando procesos e sistemas tecnolóxicos ou mediante a

análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. 

A  competencia  dixital desenvolverase  co  emprego  constante  das  tecnoloxías  da

información  e  da  comunicación  para  procurar  e  almacenar  información,  para  obter  e

presentar  datos,  e  para  simular  circuítos,  sistemas  e  procesos  tecnolóxicos,  ou  para

controlar e programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida  aprender a aprender,  as actividades deben permitir  que

tome  decisións  cun  certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia

aprendizaxe,  e  que aplique o  aprendido a situacións cotiás  das que poida  avaliar  os

resultados.  Do  mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas alcanzaranse

procurando  que  o  alumnado traballe  en  equipo,  interactúe  con  outras  persoas e  con

grupos de forma democrática e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a
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análise  da  interacción  entre  o  desenvolvemento  tecnolóxico  e  os  cambios

socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do

deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos ao transformar as ideas

propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais

reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no seu

desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia

ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e

tecnolóxico  e  para  desenvolver  un  conxunto  de  competencias  relacionadas  tanto  co

contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

b)  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Concreción  que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 26745-26748. Para

cada un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Na área de Tecnoloxía incidiremos no traballo de todas as competencias de xeito 

sistemático facendo fincapé nas máis afines á área.

A continuación se explica como dende a materia de 3º da  Eso de Tecnoloxía se traballa 

para acadar cada tipo de competencia.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á hora de 

resolver problemas como ao desenvolver programas e aplicacións, sendo necesario para 

iso a comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas tecnolóxicas.

Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é mediante o 
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uso dunha linguaxe técnica específico como se pretende obter unha comprensión 

profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá habilidades 

relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e análise de 

información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles de 

comunicación.

Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha banda,

o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en todo o 

proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Doutra banda, o seu 

uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. E para rematar, 

no bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais no deseño e 

desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións.

Conciencia e expresións culturais

Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require dun 

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá.

Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado 

terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e defendendo a 

súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

gestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O desenvolvemento desta competencia se fomenta mediante a creatividade e a asunción 

de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas tecnolóxicos, 

xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis importante, 

transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as habilidades de 
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planificar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados.

Aprender a aprender

Nesta materia trabállase a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes 

alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha planificación 

dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se evalúa a súa 

idoneidad. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa de información, 

favorece o adestramento de devandita competencia.

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. (Paxs 26745-26748).  Son

aqueles obxectivos xerais da etapa que se desenvolven  dende a matería. Concretando

un pouco máis,  os obxectivos máis salientables que se pretenden acadar ao cursar a

materia en 3º de ESO serían:

1. Recoñecer a importancia da tecnoloxía na vida cotidiá.

2. Desenvolver coñecementos básicos de electrónica, electricidade e de robótica.

3. Utilizar os coñecementos adquiridos no control de automatismos ou robots.

4. Utilizar sistemas e aplicacións informáticas para a elaboración dun proxecto.

5. Coñecer distintos compoñentes dun ordenador e a edición de páxinas web como 

medios de acceso a información e publicación de contidos.

6. Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos 

mediantes vistas e perspectivas especialmente con a axuda de programas de deseño.

7. Realizar interpretacións a través de esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos.

8. Coñecer os materiais de uso técnico (especialmente plásticos, pétreos, cerámicos, 
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metálicos e compostos), as súas características, as súas propiedades mecánicas, e 

os seus usos máis comúns, sendo capaz de identificar os beneficios de empregalos 

con tales fins, así como suscitar novos usos en base ás súas propiedades.

9. Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na 

construción de prototipos.

10. Coñecer os efectos da corriente eléctrica así como a súa versatilidade.

11. Recoñecer os elementos dun circuíto eléctrico, coñecendo as súas características 

e utilidade dentro do mesmo.

12. Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos e electrónicos .

13. Coñecer, cumprir, esixir e respectar as normas de seguridade e hixiene no traballo, 

sendo consciente das consecuencias de posibles accidentes no taller de Tecnoloxía.

14. Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e 

para xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.

15. Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándoos 

como recurso educativo.

16.  Utilizar os medios tecnolóxicos na elaboración e comunicación de proxectos 

técnicos.

17.  Empregar de forma adecuada e responsable un ordenador, tableta ou teléfono 

móbil, como ferramenta fundamental no desenvolvemento de actividades 

relacionadas coa área de Tecnoloxía.

18. Utilizar con destreza unha contorna de programación gráfica por bloques, sendo 

capaz de interpretar o funcionamento dun programa a partir dos seus bloques, como 

deseñar o seu propio. 
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d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

A planificación temporal  está recollida na táboa 1 seguinte,  na que se relaciona cada

estándar co número de sesións que se lle asigna (se aproxima a unha hora por sesión,

aínda que na realidade son 50 minutos).

Máis  adelante,  neste  apartado  detállase  a  secuencia  de  actividades/contidos  por

trimestres.

Estándares de aprendizaxe MOMENTO DO CURSO NO
QUE SE IMPARTE E

ESTIMACIÓN TEMPORAL

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

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

 1º Trimestre (4h)

 TEB1.2.1 Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo.  1º e 2º Trimestre (3h)

 TEB1.2.2.  Constrúe  un  prototipo  que  dá  solución  a  un  problema  técnico,  mediante  o  proceso  de
resolución de problemas tecnolóxicos.

 1º Trimestre (3h)

 TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.  Ao  longo  do  curso  sempre
que se traballe en equipo

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

 TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.  1º Trimestre (2h)

 TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio.  2º Trimestre (3h)

Bloque 3. Materiais de uso técnico

 TEB3.1.1.  Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,  comparando  as  súas
propiedades.

 1º Trimestre (4h)

 TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico.  1 e 2º Trimestre (2h)

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

 TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.  2º Trimestre (3h)

 TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos.  2º Trimestre (3h)

 TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.  2º Trimestre (3h)

 TEB4.3.1.  Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos  empregando  lámpadas,
zumbadores, díodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

 2º Trimestre (4h)

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

 2º Trimestre (4h)
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Estándares de aprendizaxe MOMENTO DO CURSO NO
QUE SE IMPARTE E

ESTIMACIÓN TEMPORAL

 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control.  3º Trimestre (3h)

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave.  3º Trimestre (3h)

 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información  3º Trimestre (3h)

 TEB5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco.  3º Trimestre (1h)

 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos.  3º Trimestre (1h)

 TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.  Ao  longo  de  todo  o  curso
cando  se  traballe  con
computadoras

 TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos.  3º Trimestre (6h)

Temporalización dos contidos MOMENTO DO CURSO NO
QUE SE IMPARTE 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

 B1.1.  Fases do proxecto tecnolóxico.  A tecnoloxía como resposta ás necesidades
humanas.

 B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos.
 B1.3.  Planificación  e  construción  de  prototipos  ou  maquetas  mediante  o  uso

responsable de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas.
 B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no

ámbito de traballo.
 B1.5.  Documentación  técnica.  Normalización.  Utilización  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación.

 1º Trimestre 

 1º Trimestre 

 1º Trimestre
 

 Todo o curso

 1º Trimestre

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

 B2.1. Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos.
 B2.2.  Documentación  técnica  asociada  a  un  produto  tecnolóxico.  Aplicacións

informáticas de deseño gráfico por computador ou de simulación. 

 1º Trimestre 

 1º Trimestre 

Bloque 3. Materiais de uso técnico

 B3.1. Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. 
 B3.2. Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación.

 1º Trimestre 
 1 e 2º Trimestre 

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

 B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule.
 B4.2.  Circuíto  eléctrico:  magnitudes  eléctricas,  elementos,  funcionamento  e

simboloxía. Lei de Ohm.
 B4.3. Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas.
 B4.4. Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos.
 B4.5. Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación.

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

 3º Trimestre 

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación

 B5.1. Elementos dun equipamento informático.
 B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, a descarga, o intercambio

 3º Trimestre 
 3º Trimestre 
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Temporalización dos contidos MOMENTO DO CURSO NO
QUE SE IMPARTE 

e a publicación de información.
 B5.3. Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información.
 B5.4. Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías

da información e da comunicación. 

 3º Trimestre 

 1º e 2º trimestres

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do curso no

que se comezan a tratar os contidos, pero non quere dicir que unha vez que se pasa ó

seguinte contido non se volvan a tocar ou ampliar os contidos anteriores. 

Se conta con duas sesións semanais.  Nunha delas todo o grupo de alumnos está na aula

cun só profesor e na outra sesión realízase un desdobre  (a metade do gupo baixa cun

profesor ó taller e a outra metade queda na aula de computadores con outro profesor).

Por este motivo as diferentes sesións poden solaparse no tempo. Se fose necesario,

tambén poden traballar os dous profesores nun mesmo espacio co alumnado.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES E CONTIDOS

1º  Trimestre  (13  semanas  aproximadamente)  (24  sesións)  Se  reservan  3h  para  la

realización de exámenes/prácticas. 

– Presentación da materia (1h).

– Avaliación inicial. (1h)

– Resolución de problemas tecnolóxicos. (1h)

– Fases dun proxecto tecnolóxico.(1h)

– Materiais de uso técnico.(5h+1h)

– Deseño dun prototipo. (3h)

– Construcción dun prototipo (Parte estructural).(3h+1h)

2º Trimestre (10 semanas aproximadamente) (19 sesións)

– Deseño gráfico por computador+ Creación conta de correo electrónico(3h)

– Elaboración de documentación técnica. (3h)

– Presentación e difusión dun proxecto con medios informáticos. (6h+1h)

– Elementos dun equipamento informático. (4h+1h)

– Seguridade informática. (1h)
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3º Trimestre (13 semanas aproximadamente) (24 sesións)

– Programación dun sistema de control. (Robots mbot). (6h)

– Intercambio e difusión de información.(4h)

– Teoría e exercicios de electricidade e electrónica.Circuitos. (6h)

– Simulación de C.E. (3h+1h)

– Montaxe de C.E. (3h+1h)

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia e 

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que se

mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación tambén aparecen reflectidos na mesma

táboa.

Nesta materia os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

– Prácticas individuais

– Prácticas en parella

– Observación directa do traballo na aula

– Exames escritos

– Traballos individuais e grupales

No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia
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TÁBOA 2. Tecnoloxías 3º ESO  Páxina 1

PRIMEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

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

 Participa activamente no deseño.   
 Aporta solucións válidas. 

Entregado dentro de plazo.  Esbozos e croquis do prototipo. 10%
5 TEB2.1.1 Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos

tecnolóxicos.
 Deseña  un  prototipo   que  cumple  os  requisitos

mínimos esixidos antes de comezar.

3 TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

 Participa activamente na construcción do prototipo.
 Entregado dentro de plazo.
 O prototipo cumple os requisitos.

 Prototipo  construido  polo
alumno. 45%

4 TEB1.2.3 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.
     Reparto de tarefas equitativo.
 Cumple as normas de seguridade.

 Observación directa do traballo
en equipo na aula. 10%

7 TEB3.1.1. Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,
comparando as súas propiedades.

 Recoñece  o  material  máis  adoitado  para  unha
aplicación.

 Coñece as propiedades de cada material.
 Clasifica os distintos materiais.

 Exame escrito individual 40%

8 TEB3.1.2 Explica  as  técnicas  de  identificación  das  propiedades  mecánicas  dos
materiais de uso técnico.

 Recoñece  os  materiais  no  laboratorio  e  averigua
propiedades cos medios dos que dispon. 

 Práctica grupal identificación de
materiais e propiedades. 5%
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TÁBOA 2. Tecnoloxías 3º ESO   Páxina 2

SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  2ª AVALIACIÓN

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

Xenera as follas de proceso e materiais que cumplen os requisitos esixidos
(en canto a apartados, extensión).

Documento  realizado  en  equipo  con
Open Office Writer e Sketch-up. (Se lles
facilitará un esquema xeral  que  deben
cumprir cómo mínimo)

30%6 TEB2.2.1. Produce  os  documentos  relacionados  cun  prototipo
empregando software específico de apoio.

Realiza os planos con corrección, ceñíndose os requisitos mínimos (Partes,
maquetación, acotación, etc.)
Entrega en prazo da memoria con todos os apartados esixidos.

20 TEB5.3.3.
Elabora,  presenta  e  difunde  proxectos  técnicos  con
equipamentos informáticos.

Entrega en prazo a presentación cumprindo os requisitos mínimos.
Expón oralmente con soltura e con vocabulario técnico axeitado.

Presentación  informática  en  equipo  do
prototipo realizado na 1ª avaliación.

20%

19 TEB5.3.2. Utiliza  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e
dispositivos electrónicos. 

Emprega os dispositivos dun xeito responsable, seguindo as indicacións do
profesor. 

Observación  directa  do  traballo  co
ordenador na aula.

5%

17 TEB5.2.2. Coñece as medidas de  seguridade aplicables  a cada
situación de risco.

Identifica as situacións de risco ás que se expon, e os métodos e elementos
para evitalo.

Parte do Exame individual escrito 10%

15 TEB5.1.1. Identifica  as  partes  dun  computador  e  é  capaz  de
substituír e montar pezas clave.

Identifica correctamente o Hardware básico e a súa función
 Parte do Exame individual escrito 
 Presentación  colaborativa  sobre  HW
e medidas de seguridade.

20%

 5%

16 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de
intercambio de información.

Inserta slides en documentos colaborativos online Presentación  colaborativa  sobre  HW  e
medidas de seguridade.

      5%

18 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos. Descarga e instala un programa. Práctica  individual  de  instalación  dun
programa

2,5%

8 TEB3.1.2 Explica  as  técnicas  de  identificación  das  propiedades
mecánicas dos materiais de uso técnico.

Recoñece os materiais no laboratorio e averigua propiedades cos medios
dos que dispon. 

Práctica  grupal  identificación  de
materiais e propiedades. 2,5%
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TÁBOA 2. Tecnoloxías 3º ESO   Páxina 3

TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  3ª AVALIACIÓN

14 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun
sistema de control. Coñece  os  comandos  básicos  de  programación   e  os

emprega na  resolución  de  problemas deseñando o código
necesario.

Prácticas en parella con mbot.

       30%

19 TEB5.3.2.
Utiliza  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e  dispositivos
electrónicos. 

Emprega os dispositivos dun xeito responsable, seguindo as
indicacións do profesor. 

Observación  directa  do  traballo  co
ordenador na aula. 10%

9 TEB4.1.1 Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.  Recoñece as magnitudes eléctricas fundamentais V,I,R.
e os seus efectos.

 Identifica  as  distintas  transformacións  enerxéticas  en
máquinas de uso cotiá.

 Relaciona os símbolos eléctricos fundamentais co seu
equivalente físico.

 Exame escrito individual

 Prácticas  en  parella  cos  kits  de
montaxe no taller.

       30%

       15%

11 TEB4.2.2 Calcula  as  magnitudes  eléctricas  básicas  en  circuítos  eléctricos
sinxelos.

Calcula correctamente  a metade das magnitudes eléctricas
básicas en circuitos sinxelos

10 TEB4.2.1. Utiliza os  instrumentos  de  medida  para  coñecer  as  magnitudes
eléctricas de circuítos básicos. 

 Realiza os deseños e as montaxes precisando só axuda
puntual por parte do profesor.

 Emprega o polímetro de forma correcta.

12 TEB4.3.1 Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,  díodos  LED, transistores,
motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

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

 Simula  circuitos  dados  calculando  correctamente   a
metade das magnitudes requeridas.

 Prácticas individuais de simulación
con Tina no PC.     15%

Tecnoloxías 3º ESO 16



e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia  de  Tecnoloxía  en  3º  da  ESO se  baseará  entre  outras  na  metodoloxia  de

proxectos,  de acordo con o punto 9 do artigo 11 do DOGA Num.120.   Polo tanto os

contidos  non  se  repartirán  en  unidades  didácticas  estancas,  (metodoloxía  en  espiral)

iranse introducindo conceptos e procedimentos novos e profundizando máis naqueles que

xa se viran en outros cursos ou materias. 

Realizaránse moitas prácticas en parellas. Outras serán individuais.

O proxecto realizarase en parellas ou equipos pequenos.

De  este  modo,  cada  grupo  tendrá  a  posibilidade  (dentro  dun  orden)  de  distribuir  os

tempos de modo que lles dea tempo a acadar os mínimos esixibles para cada evaluación.

Como a  aprendizaxe neste  curso  está  concebida como unha aprendizaxe continua e

acumulativa o proceso de recuperación  ó longo do curso será máis sinxelo.  Aqueles

alunos que tiveran dificultades á hora de acadar certos estándares de aprendizaxe nun

momento determinado poderán ter a posibilidade de acadalos máis tarde . 

No  caso  de  que  haxa  alumnos  con  NEE  tambén  será  máis  sinxelo  dedicarlle  unha

atención personalizada mentres o resto da clase está a traballar.

f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

Ademáis das fichas con exercicios e teoría que a profesora lle entragará ó alumnado, a

materia precisa recursos e materiais especiais tal como se especifica na  táboa 3 (páxina

seguinte) , onde se indíca a relación dos mesmos para cada estandar de aprendizaxe.
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 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS (Táboa 3)

Estándares de aprendizaxe Materiais e recursos didácticos

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

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

 Papel
 Útiles de debuxo.
 Computadores con acceso a internet.

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

 Papel
 Útiles de debuxo.

 TEB1.2.2.  Constrúe  un  prototipo  que  dá  solución  a  un  problema  técnico,
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

 Ferramentas  do  taller  necesarias  para  traballar  cos
materiais  elexidos (serruchos,  sarxentos,  pistolas de
pegamento,  alicates,  escuadras,  cartabóns,  reglas,
EPIs)

 Cemento 
 Area
 Madeira
 Plásticos
 Alambre
 Cartón.
 Auga

 TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso.  EPIs (luvas, lentes de seguridade, mascarillas)
 Computadores con acceso a internet.

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

 TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de
produtos tecnolóxicos.

 Computadores con acceso a internet.
 Fichas de esbozos e bosquexos. 

 TEB2.2.1.  Produce  os  documentos  relacionados  cun  prototipo  empregando
software específico de apoio.

 Computadores con acceso a internet.
 OpenOffice Writer
 Sketchup

Bloque 3. Materiais de uso técnico

 TEB3.1.1.  Describe  as  características  propias  dos  materiais  de  uso  técnico,
comparando as súas propiedades.

 Computadores con acceso a internet.
 Mostras de distintos materiais técnicos do taller
 Materiais de reciclaxe que traia o alunado da casa
 Polímetros
 Imáns
 Mecheiro ou secador de pelo.

 TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos
materiais de uso técnico.

 Computadores con acceso a internet.
 Martelo, limas, tixeiras, alicates, etc.

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

 TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión.  Computadores con acceso a internet.
 Presentación digital (de Portaleso ou similar).

 TEB4.2.1.  Utiliza os  instrumentos  de  medida  para  coñecer  as  magnitudes
eléctricas de circuítos básicos. 

 Polímetros
 Compoñentes eléctricos e electrónicos.

 TEB4.2.2.  Calcula  as  magnitudes  eléctricas  básicas  en  circuítos  eléctricos
sinxelos.

 Calculadoras

 TEB4.3.1.  Deseña  e  monta  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,  díodos  LED, transistores,  motores,
baterías, conectores, condensadores e resistencias. 

 Kits educativos eléctricos e electrónicos 
 Polímetros

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

 Computadores con acceso a internet.
 Tina versión estudante.

 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun
sistema de control.

  11 Robots (Mbots)
 Computadores con acceso a internet.
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Estándares de aprendizaxe Materiais e recursos didácticos

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar
pezas clave.

 Pezas soltas de computadores. 
 Computadores montados
 Periféricos
 Cables
 Conectores 

 TEB5.2.1. Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio
de información.

 Computadores con acceso a internet.
 Google Drive
 Email

 TEB5.2.2.  Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de
risco.

 Computadores con acceso a internet.
 Pantallas amigas e webs similares.

 TEB5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos.  Computadores con acceso a internet.

 TEB5.3.2.  Utiliza  adecuadamente  equipamentos  informáticos  e  dispositivos
electrónicos. 

     Móbiles,
 Computadores con acceso a internet.
 Proxector.

 TEB5.3.3.  Elabora,  presenta e  difunde proxectos técnicos  con equipamentos
informáticos.

 Computadores con acceso a internet.
 Proxector.
 OpenOffice Impress

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Nesta materia, temos 20 estándares de aprendizaxes avaliables.

Na táboa 2  (páx 10-12). se mostraban os instrumentos de avaliación en relación con

diferentes estándares.

Cada instrumento de avaliación estará ponderado segundo  as instruccións da táboa 2.

 A calificación  parcial  da  cada  unha  das  tres   avaliacións  determinarase  a  partir  da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas na táboa 2,  e

tendo en conta que:
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CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número

entre 0 e 10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en

conta o peso de cada instrumento recollidos na táboa 2 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ (calificación instrumento * peso instrumento)

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o

alumno  alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación para cada avaliación.

O alumno cunha  nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco.

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais.

 A  nota  do  boletín de  xuño  será  a  aproximación  ao  enteiro  máis  cercano  da

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas  na  programación.  A  efectos  administrativos  terá  a  materia  de

tecnoloxías de 3º ESO superada coa nota correspondente
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Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación  de setembro.  Unha nota  igual  ou  superior  a  5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de tecnoloxías

de 3º ESO superada coa nota correspondente.

De xeito voluntario, e se o profesor o considera adoitado, o alumno suspenso na 

avaliación final de Xuño,  poderá realizar un traballo durante o verán proposto polo 

profesor e que servirá para subir nota. (Terá como máximo un peso do 20% e nese caso o

valor do exame contará hasta un 80%).

Ademáis o traballo serviralle de repaso ao alumno para presentarse ao exame de 

setembro.

No  caso  de por  causas  imprevistas  a  avaliación  dun  estandar  determinado  teña  que

cambiar  de  avaliación  ou  non  se  poda  calificar,  a  media  se  fará  de  acordo  á  nova

temporalización que o profesor estime axeitada . E as ponderacións da táboa 2 poden

verse lixeiramente modificadas, avisando aos alumnos o antes posible.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.
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3.  Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo  colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co  alumnado os aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
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comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

 i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

O alumnado que curse 4º da ESO con Tecnoloxías pendente de 3º deberá presentrar uns

traballos  ao  longo  do  curso.  Estes  traballos  proporcionaránselle  ao  alumnado  con

suficiente  antelación  e  haberá  un  espacio  de  tempo  suficiente  para  que  poidan

preguntarlles as dudas aos profesores. Se a valoración destes traballos é positiva non

será necesario realizar un examen. 

No  caso  de  non  presentar  os  traballos  ou  entregalos  fora  de  plazo  ou  que  a  súa

valoración non sexa positiva, o alumnado debera presentarse a un exame de  contidos

mínimos para poder superar a materia. Se a nota é  superior a 5 estará aprobado. En

caso contrario estará suspenso.

 O mesmo sucede co alumnado que curse 3º con a materia de 2º pendente. Coa sorte de

que neste caso moitos dos contidos do ano anterior voltará a velos na clase e así será

máis doado que acade as competencias básicas necesarias. 

Tanto a avaliación de pendentes de 2º e 3º da ESO a levará a cabo un profesor que

imparta a materia de 3º.  

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Os primeiros días de clase a profesora realizará sondaxes á clase en xeral para facerse

unha idea dos coñecementos previos globais.

Ademáis, nos primeiros días de clase o alumnado realizará unha proba escrita que non

computará para a calificación da materia.
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Será fundamentalmente tipo test, con algún exercicio de cálculo ou debuxo sun esquema

eléctrico e nela se preguntarán aspectos clave necesarios para un bo seguimento da

materia en 3º. 

No caso de que se detecten deficiencias ou dificultades se propondrán actividades de

reforzo individuais ou colectivas para minimizar o perxuizo dos alumnos.  (Adicar algunha

clase  a  repasar  temas  clave,  entregarlles  ao  alumnado  fichas  con  información  e/ou

exercicios resoltos e outros para practicar na casa).

l) Medidas de atención á diversidade.

Deberán realizarse unha vez se coñeza o alumnado e as súas características.

m) Concreción dos elementos transversais

Comprensión lecto-escritora: 

– Entregaráselle ao alumnado textos relacionados coa tecnoloxía para que fagan

unha  lectura  comprensiva.  Despois  da  lectura  contestarán  unha  serie  de

preguntas  e  deberán  facer  resumos.  Estes  textos  entregaránse

aproximadamente cada 3 semanas. O alumno terá un plazo de tres semanas

para lelo e contestar por escrito. A profesora correxirá en caso necesario as

aportacións dos alumnos e intervendrá en caso necesario.

– Aproveitando o plan lector do centro realizaránse lecturas de textos recollidos

da prensa ou xornáis relacionados coa materia e despois de lelos con espíritu

crítico  faráse un pequeno debate guiado/moderado pola profesora.

A expresión oral e comunicación audiovisual: 

– Farán presentacións dixitais diante dos alumnos da súa aula e teran que falar 

facendo as explicacións pertinentes.

– Explicarán o seus proxectos ao profesor.

Igualdade:

- Aproveitarase no traballo do taller para facer fincapé en que non hai traballos  de 

homes e de mulleres. E o alumnado irá rotando tanto  nas tarefas de limpeza e recollida 

da aula como no emprego de máquinas-ferramenta.
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n) Actividades complementarias e extraescolares programadas.

Pendentes de determinar. Se lle comunicarán á Dirección o antes posible. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto;

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no

seguinte ou ben facelo ao final de curso.

Se é necesario se indicaran os contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á

programación prevista. E tamén as posibles medidas que se adopten  como resultado da

revisión. 

Indicadores de logro de la programación
ESCALA

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas
ou proxectos a partir dos elementos do currículo.  

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das
unidades didácticas / temas / proxectos. 

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á
secuenciación e a temporalización previstas.

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada
unha das unidades, temas ou proxectos. 

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para
cada estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na
cualificación. 

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios
instrumentos para a súa avaliación.

8.  Asociación  de  cada  estándar  cos  elementos
transversais a desenvolver. 

9.  Fixación  dunha  estratexia  metodolóxica  común  para
todo o departamento. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.
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11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,
incluídas as consecuencias da proba. 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a
partir dos estándares. 

14.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a
avaliación continua: probas, traballos, etc.

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
final. 

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
extraordinaria. 

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o
seguimento de materias pendentes. 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
desas materias pendentes. 

19.  Adecuación dos exames,  tendo en conta o valor de
cada estándar. 

20.  Adecuación  dos  programas  de  apoio,  recuperación,
etc. vinculados aos estándares. 

21. Adecuación das medidas específicas de atención ao
alumnado con NEAE.

22.  Grao  de  desenvolvemento  das  actividades
complementarias e extraescolares previstas.

23. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias
sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

25.  Adecuación  do  seguimento  e  da  revisión  da
programación ao longo do curso. 

26.  Contribución desde a materia  ao plan de lectura do
centro.

27. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da
materia. 
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a) Introdución e contextualización

Esta programación pretende ser una guía útil para a impartición da materia Ámbito

Científico-Técnico no curso 3º da ESO no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro

de Torneiros (O Porriño).

O  grupo  esta  formado  por  alumnado  que  se  caracteriza  por  presentar  grandes

problemas académicos de distinta índole e unha autoestima moi baixa. Obsérvanse

dificultades cognitivas, de concentración e de madurez. Como caso particular,  un

alumno presenta síntomas TDH. Este curso engádense 5 alumnos/as novos aos que

había no grupo o curso pasado. Casi todos, parten con materias pendentes do ano

pasado. 

Cóntase  con  oito  sesións  semanais  que  se  distribuirán  en  tres  disciplinas

relacionadas entre sí. Por un lado, as matemáticas, disciplina que o alumnado tivo

no primeiro ciclo da ESO. Por outra banda, a física e química impartida en segundo

curso da ESO e a bioloxia e Xeoloxia impartida en primeiro da ESO.

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que

recolla  a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que

forman parte dos perfís competenciais.

Están recollidos no decreto 86/2015 publicado no DOGA num 120 do 29 de Xuño de

2015.  Paxs  25441-26735.  Para  cada  un  dos  estándares  de  aprendizaxe  se

especifican as competencias clave.  Na área do ámbito  da  actividade profesional

incidiremos  no  traballo  de  todas  as  competencias  de  xeito  sistemático  facendo

fincapé nas máis  afins  á  área.  A continuación  se  explica  como dende o ámbito

cientifico se traballa para acadar cada tipo de competencia.
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1) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O ámbito científico e a principal ferramenta para lograr esta competencia. Nela se 

imparten os principais contidos teóricos.

2) Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é 

mediante o uso dunha linguaxe técnica e sobre todo, cientifica específica como se 

pretende obter unha comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o 

alumnado desenvolverá habilidades relacionadas con esta competencia nos 

procesos de procura, selección e análise de información, así como na transmisión da

mesma empregando distintas canles de comunicación.

3) Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha 

banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais 

en todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Isto 

toma importancia na elaboración de proxectos de investigación, así coma a 

presentación dos resultados, conclusións e valoración de ditos resultados.

4) Conciencia e expresións culturais

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas cientificos. Neste sentido, o alumnado

terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e defendendo

a súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

gestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia. Por otra banda, buscase o afondamento dunha cultura científica mais que

considerar un conxunto de coñecementos.

5) Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas científicos e matemáticos. Neste 
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sentido, o alumnado terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, 

xustificando e defendendo a súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións 

contrarias, debatindo, xestionando conflitos, negociando e tomando decisións, 

sempre con respecto e tolerancia.

6) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

A  realización dos proxectos de investigación fomentan a creatividade, o traballo en 

equipo e o sentido crítico. 

7) Aprender a aprender

Tratase dunha materia no que o alumnado é un receptor activo das tarefas 

encomendadas polo profesor o cal tradúcese nun desenrolo da autonomía propia.

 

c) Concreción dos obxectivos para o curso

Os obxetivos xerais  propostos para a etapa de educación secundaria  obrigatoria

veñen recollidos no decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de

Galicia (titulo II, capítulo I, artigo 26, páxinas 25466-67). Dentro do mesmo decreto,

se relacionan ditos obxectivos cos contidos (recollidos no anexo de dito decreto nos

apartados  de  física  e  química  de  3º  ESO,  bioloxia  e  xeoloxia  de  3ª  da  ESO e

matematicas aplicadas 3º ESO (paxinas 26056-16070)) e as competencias clave

(páxina 25441). A continuación, concretamos ditos obxetivos e contidos ademais da

súa relación coas correspondentes competencias clave xa descritas no apartado

anterior da presente programación.
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Obxectivos específicos do ámbito Científico-Técnico

-Distinguir o coñecemento científico respecto outros coñecementos

-Identificar as distintas etapas do método científico 

-Distinguir unha magnitude doutro tipo de propiedades

-Asociar a cada magnitude unha unidade de medida.

-Distinguir  a  relación  de  proporcionalidade  con  outros  tipos  de  relación  entre

magnitudes

-Distinguir a proporcionalidade directa da inversa.

-Aplicar os distintos tipos de proporcionalidade a casos científicos, económicos e en

xeral, da vida cotiá.

-Transformar unidades de medida.

-Distinguir os sistemas materiais dos conceptuais.

-Situar un sistema material dentro dunha xerarquía

-Medir masas e volúmenes

-Calcular densidades e aplicación prácticas dos resultados

-Definir e distinguir os distintos tipos de sistemas materiais.

-Memorizar algún símbolo químico.

-Formular compostos binarios e ternarios.

-Definir e distinguir os distintos tipos de transformacións materiais

-Diseñar procedementos de separación de mezclas e aplicálas no laboratorio.

-Calcular composicións porcentuais en mezclas.

-Facer calculos aplicados as disolucions (concentracions)

-Identificar distintos cambios de estado.

-Identificar   mediante  medida  e  gráficamente  os  puntos  de  fusión,  ebullición  e

sublimación dunha sustancia (no laboratorio).

-Distinguir os distintos tipos de números

-Traducir un texto a unha expresión aritmética

-Descompoñer un numero composto en factores primos
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-Calcular  máximos comúns divisores e mínimos comúns múltiplos e aplicálos en

situacións cotiás.

-Calcular distintas expresións aritméticas

-Transformar raíces en potencias

-Transformar números decimais en fraccións

-Resolución de problemas de índole cotiá como poden ser balances.

Facer calculos con numeros irracionais.

-Traducir un número a notación científica.

-Distinguir un ácido dunha base.

-Distinguir un oxidante dun reductor

-Analizar coma distintos factores afectan ao rendemento e a rapidez dunha reacción.

-Distinguir os distintos tipos de reaccións quimicas

-Distinguir os distintos tipos de expresións alxebráicas

-Operar con monomios e polinomios

-Resolver ecuacións de primer e segundo grao

-Traducir un texto a linguaxe alxebráica

-Resolver sistemas de ecuacións e aplicación en casos cotiáns.

-Diferenciar os distintos tipos de funcions

-Representar gráficamente una función.

-Tabular unha gráfica.

-Calcular a pendente duna función afín.

-Diferenciar as distintas transformacións físicas.

-Describir as distintas transformacións físicas

-Representar forzas

-Calcular forzas

-Cuantificar a transformación do movemento.

cuantificar a corrente electrica.

-Diferenciar os distintos tipos de enerxía.

-Asociar tipo de enerxía con transformación

-Identificar enerxías de entrada e enerxías de saida.

-Asociar perdidas con forzas de rozamento
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-Aplicar a lei de conservación da enerxía e calcular rendementos e perdidas

-Determinar un ámbito de estudo nunha poboación e tomar una mostra.

-Tratar e representar os datos

-Calcular parámetros estatísticos

-Calcular a probabilidade dunha mostra aleatoria usando a regla de Laplace.

-Recoñecer e describir as distintas partes de unha célula eucariota.

-Describir as distintas funcións vitais e asocialas co sistema material encargado de

facelo.

-Identificar as distintas partes anatomicas do corpo human asociándoo a función vital

correspondente.

-Coñecer as normas moi básicas dos primeros auxilios.

-Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns

que  afectan  a  poboación  (causas,  prevención  e  tratamentos)  aplicados  a  cada

aparato.

-Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método de prevención

das doenzas.

-Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións

das  ciencias  biomédicas,  e  describir  a  importancia  do  uso  responsable  dos

medicamentos.

-Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas, e

elaborar propostas de prevención e control.

-Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir condutas de

risco

-Recoñecer  a diferenza entre alimentación e nutrición,  e diferenciar  os principais

nutrientes e as súas funcións básicas.

-Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos

-Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e

identificar as doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria.

-Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e aparellos

implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os coidados do oído

e a vista.
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-Explicar  a  misión  integradora  do  sistema  nervioso  ante  diferentes  estímulos,  e

describir o seu funcionamento.

-Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor.

-Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.

-Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre sexualidade e

reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do aparello reprodutor.

-Comparar  os  métodos  anticonceptivos,  clasificalos  segundo  a  súa  eficacia  e

recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de doenzas de transmisión

sexual.

-Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns sitios a outros.

-Relacionar  os  procesos  xeolóxicos  externos  coa  enerxía  que  os  activa  e

diferencialos dos procesos internos.

-Analizar  e  predicir  a  acción  das  augas  superficiais,  e  identificar  as  formas  de

erosión e depósitos máis características

-Valorar  e  analizar  a  importancia  das  augas  subterráneas,  e  xustificar  a  súa

dinámica e a súa relación coas augas superficiais

-Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os efectos

que xeran

-Relacionar  a  actividade sísmica e volcánica coa dinámica do interior  terrestre  e

xustificar a súa distribución planetaria.

-. Valorar e describir a importancia de coñecer os riscos sísmico e volcánico, e as

formas de previlos.

-Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións entre eles.

-Valorar  e  determinar  a  importancia  do  solo  e  os  riscos  que  comporta  a  súa

sobreexplotación, degradación ou perda.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Temporalización
dos contidos e relación coas competencias.

A  planificación  temporal  está  recollida  na  táboa   seguinte,  na  que  se  fai  a

TITULACIÓN  das  distintas  unidades  didácticas,  a  súa  SECUENCIACIÓN,

TEMPORIZACIÓN, XUSTIFICACIÓN e por ultimo, a AVALIACIÓN onde se sitúa.
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U.D. TÍTULO XUSTIFICACIÓN
TEM
PORI
ZA
CIÓN

AVA
LIA
CIÓN

1 ARITMÉTICA: 
EXPRESIÓNS 
ARITMÉTICAS CON
NÚMEROS REAIS

Como repaso e ampliación dos contdos impartdos 
no curso pasado. Vale de base para calquer cálculo 
matemátco e poder cuantfcar calqueira 
transformación material e calqueira medida

35 1ª

2 ARITMÉTICA: A 
PROPORCIÓN

Como repaso e ampliación dos contdos impartdos 
no curso pasado. Ferramenta matemátca moi 
usada no cálculo de composicións, rendementos 
cambios de unidades e en determinadas 
transformacións cientfcas.

5 1ª

3 A MATERIA: 
SISTEMAS

Como repaso e ampliación dos contdos impartdos 
no curso anterior. A natureza esta consttuuda por 
materia, de ahu a necesidade do estudo dos 
sistemas materiais e as súas propiedades.

20 1ª

4 SISTEMAS FÍSICO 
QUÍMICOS:ÁTOM
OS E MOLÉCULAS. 
FORMULACIÓN.

Como consttuintes básicos da materia. Son os 
sistemas materiais mais elementais da natureza

20 1ª

5 SISTEMAS 
BIOLÓXICOS: AS 
CÉLULAS E OS 
TECIDOS

Son os sistemas mais elementais dos seres vivos. A 
partr de eles se organizan os organismos 
pluricelulais (o corpo human)

15 1ª

6 ÁLXEBRA: 
EXPRESIÓNS 
ALXEBRÁICAS E 
SISTEMAS. 
APLICACIÓN NA 
XEOMETRÍA

Importancia da álxebra para o manexo das leis que 
rixen as transformacións cientfcas asu como 
ferramentas para a xeometrua

65 1ª e 
2ª

7 SISTEMAS 
BIOLÓXICOS: 
ANATOMIA DO 
CORPO HUMAN.

De que estamos formados e como debemos 
coidalo.

85 2ª

8 TRANSFORMACIÓ
NS QUÍMICAS E 
FÍSICAS. ESTUDO 
ENERXÉTICO DA 
MATERIA

Cantdade alta deste tpo de transformacións 
cientfcas dentro da vida cotá e mesmo para 
solucións de tpo tecnolóxico. A enerxua é un 
recurso que permite que se produzan as 
transformacións materiais

85 2ª e 
3ª

9 FUNCIÓNS 
MATEMÁTICAS

Ferramenta matemátca que permite o estudio 
gráfco de calqueira transformación material.

30 3ª

10 ESTATÍSTICA. APLI-
CACIÓN AOS SIST. 
XEOLÓGICOS

Gran aplicación na toma de datos e na medida. 20 3ª
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Nota: Se se suman as sesións que se lle adican a cada estándar de aprendizaxe, en

ocasións o total suma máis sesións das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que as

veces trabállanse varios estándares ao tempo.

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do

curso no que se comezan a tratar os contidos, pero non quere dicir que unha vez

que  se  pasa  ó  seguinte  contido  non  se  volvan  a  tocar  ou  ampliar  os  contidos

anteriores. 

Se  conta  con  nove  sesións  semanas  (de  50  minutos  cada  una).  Sete  sesions

sesions o grupo traballara na sua aula mentres que dous sesions semanas como

mínimo, a disciplina impartiráse no laboratorio de física e química  do instituto. De

modo puntual, o alumnado traballará tamén na aula de ordenadores do instituto.
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Táboa 1

U.D. OBXECTIVOS CONTIDOS COMPETENCIAS 
CLAVE

1 Xerais: f/h/b
Específicos:
1-Distinguir  os  distintos  tipos  de
números
2-Traducir  un  texto  a  unha
expresión aritmética
3-Descompoñer  un  numero
composto en factores primos
4-Calcular  máximos  comúns
divisores  e  mínimos  comúns
múltiplos e aplicálos en situacións
cotiás.
5-Calcular  distintas  expresións
aritméticas
6-Transformar raíces en potencias
7-Transformar  números  decimais
en fraccións
8-Resolución  de  problemas  de
índole  cotiá  como  poden  ser
balances.
9-Traducir  un  número  a  notación
científica.

Xerais:B11/B12/B13/
Específicos:
1-Os números: definición, descripción e clasificación
2-As  7  transformacións  aritméticas  (definición,
descripción,traducción)
3-Divisibilidade: Números primos e compostos.
4-Factorización, mínimo común múltiplo, máximo común divisor
5-Xerarquía nas transformación aritméticas
6-Transformación decimal-fracción
7-Transformacións raíz-potencia
8-Racionalizacion
9-Aplicación na resolución de problemas (concepto de balance,
etc.)
9-Notación científica

CAA/
CCL/
CMCCT
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2 Xerais: e/f/g/h
Específicos:
1-Distinguir  a  relación  de
proporcionalidade con outros tipos
de relación entre magnitudes
2-Distinguir  a  proporcionalidade
directa da inversa.
3-Aplicar  os  distintos  tipos  de
proporcionalidade  a  casos
científicos, económicos e en xeral,
da vida cotiá.
4-Transformar  unidades  de
medida.

Xerais:B210/B211/B212
Específicos:
1-Proporcionalidade  directa  e  inversa  simple  (definición
descripción e clasificación)
3-Ferramentas: razón, regra de 3 e factor de conversión.
4-Representación gráfica da proporcionalidade
5-Escalas (definición, descripción e clasificación)
6-Transformación de unidades simples e derivadas.
7-Bases  de  cálculo  (definición  descripción  e  clasificación).
Porcentaxes coeficientes e tanto por mil.

CMCCT

3 Xerais: b/f/
Específicos:
1-Distinguir  os  sistemas  materiais
dos conceptuais.
2-Situar un sistema material dentro
dunha xerarquía
3-Medir masas e volúmenes
4-Calcular densidades e aplicación
prácticas dos resultados
5-Definir  e  distinguir  os  distintos
tipos de sistemas materiais.
6-Memorizar  algún  símbolo
químico.
7-Definir  e  distinguir  os  distintos
tipos de transformacións materiais
8-Diseñar  procedementos  de
separación de mezclas e aplicálas
no laboratorio.

Xerais:B141/B412/B15/B21/B22/B23/B24/B25
Específicos:
1-A materia (definición, clasificación e descripción)
2-Masa, volumen, densidade e carga eléctrica
3-Sustancias  simples,  mezclas  homoxeneas  (disolucións  e
aleacións) e heteroxéneas.
4-Elementos químicos. Táboa periódica
5-Átomos, composicións e estructura.
6-sistemas materiais (xerarquía)

CMCCT/
CCL/
CAA/
CSIEE
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9-Calcular  composicións
porcentuais en mezclas.
10-Identificar  distintos  cambios de
estado.
11-Identificar   mediante  medida e
gráficamente os puntos de fusión,
ebullición  e  sublimación  dunha
sustancia (no laboratorio).

4 Xerais: b/e/f/g/h
Específicos:
1-Definir  os  términos  átomo,
molécula 
2-Identificar  e  describir  as
partículas subatómicas
3-Definir  describir  e  clasificar  os
distintos enlaces químicos
4-distinguir  os  metáis  dos  no
metáis
5-distinguir  os  distintos  tipos  de
compostos
6-identificar  os  elementos  a  partir
da sua simboloxia
7-formular  compostos  sinxelos
tanto orgánicos coma inorgánicos
8-Facer cálculos sinxelos aplicando
o concepto de mol.

Xerais:B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29
Específicos:
1-Átomos e moléculas
2-partículas subatómicas
3-modelos atómicos básicos
4-táboa periódica dos elementos. Simboloxia
5-enlace químico:iónico, covalente, metálico
6-clasificación dos compostos químicos: formulación
7-concepto de mol, peso atómico, peso molecular

CMCCT
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5 Xerais: f/m
Específicos:
1-Definir o concepto de célula
2-funcións vitais
3-descripción  da  célula  eucariota
(composición e estructura)
4-Definir o concepto de tecido
5-Descripcion  e  clasificación  dos
distintos tecidos 

Xerais:B141/B142/B31/B32/B33/B34
Específicos:
1-célula:clasificación
2-funciones vitales. Materia viva (macromoléculas) frente materia
inerte
3-estructura de la célula eucariota
4-organulos citoplasmáticos.
5-Tecidos:definición,descripción e clasificación.

CMCCT/
CCL/
CSC/
CSIEE

6 Xerais: e/f/g/h
Específicos:
1-Distinguir  os  distintos  tipos  de
expresións alxebráicas
2-Operar  con  monomios  e
polinomios
3-Resolver ecuacións de primer e
segundo grao
4-Traducir  un  texto  a  linguaxe
alxebráica
5-Resolver sistemas de ecuacións
e aplicación en casos cotiáns.

Xerais:
B213/B214/B215/B216/B217/B218
Específicos:
1-Expresións alxebráicas (descripción e clasificación)
2-Traducción do texto a una expresión alxebráica
3-Monomios e polinomios
4-Ecuacións de primer grao. Métodos de resolución
5-Ecuacións de segundo grao. Métodos de resolución
6-Sistemas  de  ecuacións.  Métodos  de  resolución  (reducción,
sustitución, igualación)

CMCCT

7 Xerais: b/e/f/g/h
Específicos:
1-describir e identificar as distintas
partes do corpo human
2- relacionar as funcións vitais con
respecto  o  aparato  o  sistema  co
produce:nutrición  reproducción  e
relación.
3-aplicar  de  modo  moi  básico  as
técnicas de primeros auxilios mais
básicas.

Xerais:B41/B42/B44
Específicos:
1-aparatos  e  sistemas  do  corpo  human.  Definición  e
composición.
2-Funcions: nutrición, relación e reproducción
3-saude e enfermidade. Normas de mantemento
4-primeros auxilios

CMCCT
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4-enunciar  distintas  normas
básicas  que  permiten  manter  a
saúde do noso corpo.

8 Xerais: f/b/e/g/h
Específicos:
1-Diferenciar  as  distintas
transformacións físicas e químicas.
2-Describir  as  distintas
transformacións físicas
3-Representar forzas
4-Calcular forzas
5-Cuantificar  a  transformación  do
movemento.
1-Diferenciar  os  distintos  tipos  de
enerxía.
2-Asociar  tipo  de  enerxía  con
transformación
3-Identificar enerxías de entrada e
enerxías de saida.
4-Asociar  perdidas  con  forzas  de
rozamento
5-Aplicar a lei de conservación da
enerxía  e  calcular  rendementos  e
perdidas
1-Distinguir un ácido dunha base.
2-Distinguir  un  oxidante  dun
reductor
3-Analizar  coma  distintos  factores
afectan ao rendemento e a rapidez
dunha reacción.
4-Distinguir  os  distintos  tipos  de
reaccións quimicas

Xerais:B41/B42/B43/B44/B45/B46/B47/B48/B49/B410
Específicos:
1-Movementos (definición, descripción e clasificación)
2-Corrente eléctrica (definición, descripción e clasificación)
3-Luz (definición, descripción e clasificación)
4-Transformacions  térmicas  (definición,  descripción  e
clasificación)
5-Sonido (definición, descripción e clasificación)
6-Causas:  forzas  (definición,  cuantificación,  efectos  e
clasificación)
7-Máquinas simples
1-Enerxía (definición, clasificación)
2-Transformacións enerxéticas. Conservación
3-Balances de enerxía
4-Fontes de enerxía
5-Uso racional da enerxía
1-Aspectos cinéticos e termodinámicos
2-Reacción de neutralización: ácido, base
3-Reaccións redox: oxidante, reductor
4-Reaccións de precipitación.
5-Aplicacións cotiás

CMCCT/
CAA/
CD
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9 Xerais: f/h/m
Específicos:
1-Diferenciar  os  distintos  tipos  de
funcions
2-Representar  gráficamente  una
función.
3-Tabular una gráfica.
4-Calcular  a  pendente  duna
función afín.

Xerais:B51/B52/B53/B54/B55
Específicos:
1-Funcións (definición, descripción e clasificación)
2-Representación gráfica e tabulación
3-Funcions afíns. Pendente
4-Funcions parabolicas.
5-Aplicacións científicas e cotiás

CMCCT
/CAA/
CSC/
CCL

10 Xerais: a/b/c/d/e/f/g/h/m
Específicos:
1-Determinar un ámbito de estudo
nunha  poboación  e  tomar  una
mostra.
2-Tratar e representar os datos
3-Calcular parámetros estadísticos
4-Calcular  a  probabilidade  dunha
mostra aleatoria usando a regla de
Laplace.

Xerais:B51/B52/B53/B54/B55/B56/B57/B58/B59/B510/B511/B512
Específicos:
1-Poboación e mostra
2-Toma e tabulación de datos.
3-Representación gráfica
4-Frecuencias absolutas e relativas
5-Parámetros de centralización
6-Parámetros de dispersión
7-Probabilidade. Regla de Laplace
8-Aplicacións

CMCCT
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Os criterios de avaliacion para a materia do ambito científico veñen recollidos no decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o

currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  na  comunidade  autónoma de  Galicia  no  anexo  nas  materias  de

MATEMÁTICAS (3º da ESO) BIOLOXIA E XEOLOXIA (3º da ESO) e FÍSICA E QUÍMICA (3º ESO). A continuación, asociamos ditos

criterios de avaliación coas respectivas unidades na seguinte taboa: 

UNIDADE
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1 MAT:B25/B11/B12/B14
2 MAT:B25/B11/B12/14
3 FyQ:B14/B15/B16/B21/B22/B23/B24/B25
4 FyQ: B14/B15/B16/B21/B22/B23/B24/B25
5 ByX: B14/B15/B16/B21/B22/B23/B24/B25
6 MAT:B26/B27/B13
7 ByX: B14/B15/B16/B21/B22/B23/B24/B25
8 FeQ:B41/B42/B43/B44/B45/B46/B47/B48
9 MAT:B26/B27/B13
10 MAT:B51/B52/B53/B54/B55/B13

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia e 3º.  Procedementos e instrumentos de avaliación

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que se mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación tambén aparecen reflectidos na mesma táboa.
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No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia

Táboa 2. 1ª AVALIACION:

U.D. ESTANDAR
DE

APRENDIZAX
E

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO

1 MAB211 Identfca os tpos de números e utluzaos para representar
ordenar  e  interpretar  axeitadamente  a  información
cuanttatva

80% Proba escrita individual 1 0,2

1 MAB212 Calcula o valor de expresións numéricas de distntos tpos
de  números  mediante  as  operacións  elementais  e  as
potencias de exponente natural aplicando correctamente
xerarquua de operacións

80%
Proba escrita individual 1

0,2

1 MAB213 Emprega  axeitadamente  os  tpos  de  números  e  as
operacións  para  resolver  problemas  cotáns
contextualizados  representando  e  interpretando
mediante medios tecnolóxicos os resultados obtdos

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito 1

0,2
0,14

1 MAB221 Realiza  cálculos  nos  que  interveñan  potencias  de
exponente  natural  e  aplica  as  reglas  básicas  das
operacións con potencias

    80% Proba escrita individual 1 0,2

1 MAB222 Realiza operacións de conversión entre números decimais
e  fraccionarios  acha  fraccións  equivalentes  e  simplifca
fraccións para aplicalo na resolución de problemas

80% Proba escrita individual 1 0,2

1 MAB231 Realiza  operacións  combinadas  entre  números  enteiros
decimais e fraccións con efcacia mediante cálculo mental
algoritmos  de  lapis  e  papel  calculadora  ou  medios
tecnolóxicos usando notación mais axeitada e respetando
xerarquua de operacións

80% Proba escrita individual 1 0,2

1 MAB231 Realiza  operacións  combinadas  entre  números  enteiros 80% Proba escrita individual 1 0,2
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decimais e fraccións con efcacia mediante cálculo mental
algoritmos  de  lapis  e  papel  calculadora  ou  medios
tecnolóxicos usando notación mais axeitada e respetando
xerarquua de operacións

1 MAB241 Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para  realizar
cálculos  exactos  ou  aproximados  valorando  a  precisión
esixida na operación ou no problema

80% Proba escrita individual1 0,2

1 MAB242 Realiza  cálculos  con  números  naturais  enteiros
fraccionarios e decimais decidindo a forma mais axeitada
(mental, escrita ou calculadora)

80% Proba escrita individual1 0,2

1 MAB241 Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para  realizar
cálculos  exactos  ou  aproximados  valorando  a  precisión
esixida na operación ou no problema

80% Proba escrita individual1 0,2

1 MAB242 Realiza  cálculos  con  números  naturais  enteiros
fraccionarios e decimais decidindo a forma mais axeitada
(mental, escrita ou calculadora)

80% Proba escrita individual1 0,2

2 MAB251 Identfca  e  discrimina  relacións  de  proporcionalidade
numérica (como o factor de conversión ou o calculo de
porcentaxes)  e  emprégaas  para  resolver  problemas  en
situacións cotdiás

     80%
Proba escrita individual 2

0,2

2 MAB252 Analiza  situacions  sinxelas  e  recoñece  que  interveñen
magnitudes  que  non  son  directa  nin  inversamente
proporcionais

80% Proba escrita individual 2 0,2

3 FQB211 Distngue  entre  propiedades  xerais  e  propiedades
caracterustcas  da  materia  e  usa  estas  últmas  para  a
caracterización de sustancias.

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 2
Exposición oral individual  2

0,01
0,01

3 FQB212 Relaciona  propiedades  dos  materiais  co  uso  que  se  fai
deles

90%
50%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 3
Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 3

0,01
0,2
0,01

3 FQB213 Descrebe  a  determinación  experimental  do  volume  e  a 80% Proba escrita individual 3 0,2
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masa  dun  sólido,  realiza  medidas  correspondentes  e
calcula a súa densidade

90%
50%
90%

Práctca no laboratorio en parellas 4
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 4

0,01
0,02
0,01

3 FQ221 Xustfca que una sustancia pode presentarse en distntos
estados  de  agregación  dependendo  das  condicións  de
presión e temperatura en que se ache

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 5
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 5

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB222 Explica as propiedades dos gases os luquidos e os sólidos 80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 6
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 6

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB223 Descrebe os cambios de estado da materia e aplucaos a
interpretación de fenómenos cotáns

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual3
Práctca no laboratorio en parellas7
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 7

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB224 Deduce a partr das gráfcas de quentamento os puntos de
fusión  e  ebullición  e  identfcaas  usando  as  táboas  de
datos necesarias

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 8
Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 8

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB231 Xustfca o comportamento dos gases en situacións cotás
en relación co modelo cinétco molecular.

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 9
Informe individual escrito 3
Exposicion oral individual 9

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB232 Interpreta gráfcas e táboas de resultados e experiencias
que relacionan a presión o volume e a temperatura dun
gas utlizando o modelo  cinetcomolecular  e  as  leis  dos
gases

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 10
Informe individual escrito 3
Exposicion oral individual 10

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB241 Distngue e clasifca sistemas materiais de uso cotán en
sustancias puras e mesturas e especifca neste últmo caso
se  se  trata  de  mesturas  homoxéneas  heteroxéneas  ou
coloides

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca no laboratorio en parellas 11
Informe individual escrito3
Exposicion oral individual 11

0,2
0,01
0,02
0,01
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3 FQB242 Identfca  o  disolvente  e  o  soluto  ao  analizar  a
composición  de  mesturas  homoxéneas  de  especial
interese

80%
90%
50%
90%

Proba escrita individual3
Práctca no laboratorio en parellas12
Informe individual escrito3
Exposición oral individual12

0,2
0,01
0,02
0,01

3 FQB243 Realiza  experiencias  sinxelas  de  preparación  de
disolucións,  descrebe  o  procedemento  seguido  e  o
material  utlizado determina a concentración e exprésaa
en gr/l

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas13
Exposición oral individual13

0,01
0,01

3 FQB251 Deseña  métodos  de  separación  de  mesturas  según  as
propiedades  caracterustcas  das  sustancias  que  as
compoñen e describe o material adecuado de laboratorio
e leva a cabo o proceso

90%
50%
90%

Práctca no laboratorio en parellas14
Informe individual escrito3
Exposición oral individual14

0,01
0,02
0,01

3 FQ311 Distngue entre os cambios fsicos e quumicos en accións
da vida cotá en función de que haxa ou non formación de
novas sustancias

80% Proba escrita individual3 0,2

3 FQ141 Recoñece e identfca os sumbolos mais frecuentes usados
na  etquetaxe  de  productos  quumicos  e  instalaccións
interpretando o seu signifcado

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas15
Exposición oral individual15

0,01
0,01

3 FQ142 Identfca o material e instrumentos básicos de laboratorio
e  coñece  a  sua  forma  de  uso  para  a  realización  de
experiencias  respetando  as  normas  de  seguridade  e
identfcando  acttudes  e  medidas  de  actuación
preventvas

90%
90%

Práctca no laboratorio en parellas16
Exposición oral individual16

0,01
0,01

Táboa 2. 2ª AVALIACION:
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U.D. ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

PESO

4 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partr do número atómico e o número
másico, utlizando o modelo planetario.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.1.2. Describe as caracterustcas das partculas subatómicas básicas e
a súa localización no átomo.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.1.3. Relaciona a notación  Z
A X co número atómico e  o número

másico,  determinando  o  número  de  cada  tpo  de  partculas
subatómicas básicas.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos
isótopos radioactvos, a problemátca dos residuos orixinados e
as solucións para a súa xestón.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.3.1. Xustfca  a  actual  ordenación  dos  elementos  en  grupos  e
peruodos na táboa periódica.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.3.2. Relaciona as  principais  propiedades de metais,  non metais  e
gases  nobres  coa súa posición na táboa periódica  e  coa súa
tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre
máis próximo.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.4.1. Explica  o  proceso  de  formación  dun  ión  a  partr  do  átomo
correspondente,  utlizando  a  notación  adecuada  para  a  súa
representación.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar
moléculas  interpretando  este  feito  en  substancias  de  uso
frecuente, e calcula as súas masas moleculares.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias
de  uso  frecuente,  e  clasifcaas  en  elementos  ou  compostos,
baseándose na súa fórmula quumica.

80% Proba individual escrita 1 0,2

4 FQB2.5.2. Presenta, utlizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún
elemento ou composto quumico de especial  interese a partr
dunha procura guiada de información bibliográfca e dixital.

90% Informe individual 0,01
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4 FQB2.6.1. Utliza a linguaxe quumica para nomear e formular compostos
binarios seguindo as normas IUPAC.

80% Proba individual escrita 2 0,2

5 BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partndo das caracterustcas
partculares de ambas

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB2.1.2. Establece comparatvamente as analoxuas e as diferenzas entre
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB2.2.1. Recoñece e  diferencia  a importancia de cada función para o
mantemento da vida.

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB2.2.2. Contrasta  o  proceso  de  nutrición  autótrofa  e  nutrición
heterótrofa, e deduce a relación entre elas.

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a
relación entre eles.

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB3.1.2. Diferencia os tpos celulares e describe a función dos orgánulos
máis importantes.

80% Proba individual escrita 3 0,2

5 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano
e asóciaos á súa función.

80% Proba individual escrita 3 0,2

6 MAB261 Descrebe  situacións  ou  enunciados  que  dependen  de
cantdades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou
regularidades mediante expresións alxebráicas e opera con elas

80% Proba escrita individual 4 0,2

6 MAB262 Identfca  propiedades  e  leis  xerais  a  partr  do  estudo  de
procesos  numéricos  recorrentes  ou  cambiantes  exprésaas
mediante a linguaxe alxebráica e utluzaas para facer prediccións

80% Proba escrita individual 4 0,2

6 MAB263 Utliza  identdades alxebráicas notables e as propiedades das
operacións para transformar expresións alxebráicas

80% Proba escrita individual 4 0,2

6 MAB271 Comproba dada una ecuación (ou sistema) se un número ou
uns números son solución do problema

80% Proba escrita individual 4 0,2

6 MAB272 Formula alxebraicamente una situación da vida real mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións
lineais con duas incógnitas resólveas e interpreta o resultado
obtdo

80% Proba escrita individual 4 0,2

7 BXB3.3.1. BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde,
e  xustfca  con  exemplos  as  eleccións  que  realiza  ou  pode
realizar para promovela individual e colectvamente.

90% Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02
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7 BXB3.4.1. Recoñece  as  doenzas  e  as  infeccións  máis  comúns,  e
relaciónaas coas súas causas.

90%
90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.4.2. Distngue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas
infecciosas.

90%
90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identfcaos como
medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas.

90%
      90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.5.2. Propón métodos para  evitar  o  contaxio  e  a propagación das
doenzas infecciosas máis comúns.

90%
       90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións
dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación.

90%
      90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o
papel das vacinas como método de prevención das doenzas

90%
      90%

Informe individual escrito 1
Exposición oral individual 1

0,01
0,02

7 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos
para a sociedade e para o ser humano.

90%
      90%

Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 2

0,01
0,02

7 BXB3.9.1. Detecta  as  situacións  de  risco  para  a  saúde  relacionadas  co
consumo de substancias tóxicas e estmulantes, como tabaco,
alcohol,  drogas,  etc.,  contrasta  os  seus  efectos  nocivos  e
propón medidas de prevención e control.

90%
90%

Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 2

0,01
0,02

7 BXB3.10.1. Identfca  as  consecuencias  de seguir  condutas  de risco  coas
drogas, para o individuo e a sociedade.

90%
90%

Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 2

0,01
0,02

7 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 90%
90%

Informe individual escrito 2
Exposición oral individual 2

0,01
0,02

7 BXB3.11.2. Relaciona  cada  nutriente  coa  súa  función  no  organismo,  e
recoñece hábitos nutricionais saudables.

90%
      90%

Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 3

0,01
0,02

7 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración
de  dietas  equilibradas,  utlizando  táboas  con  grupos  de
alimentos  cos  nutrientes  principais  presentes  neles  e  o  seu
valor calórico.

90%
90%

Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 3

0,01
0,02

7 BXB3.13.1. Valora  e  determina  unha  dieta  equilibrada  para  unha  vida
saudable  e  identfca  os  principais  trastornos  da  conduta
alimentaria.

90%
90%

Informe individual escrito 3
Exposición oral individual 3

0,01
0,02

7 BXB3.14.1. Determina  e  identfca,  a  partr  de  gráfcos  e  esquemas,  os
órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de

80% Proba escrita individual 1 0,2
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nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso.
7 BXB3.15.1. Recoñece  a  función  de cada  aparello  e  de cada  sistema nas

funcións de nutrición.
80% Proba individual escrita 1 0,2

7 BXB3.16.1. Coñece  e  explica  os  compoñentes  dos  aparellos  dixestvo,
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.

80% Proba escrita individual 1 0,2

7 BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos
e  os  sistemas  implicados  na  nutrición,  e  asóciaas  coas  súas
causas.

80% Proba escrita individual 1 0,2

7 BXB3.18.1. Especifca  a  función  de  cada  aparello  e  de  cada  sistema
implicados nas funcións de relación.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.18.2. Describe  os  procesos  implicados  na  función  de  relación,  e
identfca  o  órgano  ou  a  estrutura  responsables  de  cada
proceso.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.18.3. Clasifca  os  tpos  de  receptores  sensoriais  e  relaciónaos  cos
órganos dos sentdos en que se atopan.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.19.1. Identfca  algunhas  doenzas  comúns  do  sistema  nervioso  e
relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa
prevención.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas
segregadas e a súa función.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotá no que se
evidencie claramente a integración neuroendócrina.

80% Proba individual escrita 2 0,2

7 BXB3.22.1. Localiza  os  principais  ósos  e  músculos  do  corpo humano en
esquemas do aparello locomotor.

80% Proba individual escrita 3 0,2

7 BXB3.23.1. Diferencia  os  tpos  de  músculos  en  función  do  seu  tpo  de
contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla.

80% Proba individual escrita 3 0,2

7 BXB3.24.1. Identfca  os  factores  de  risco  máis  frecuentes  que  poden
afectar  o  aparello  locomotor  e  relaciónaos  coas  lesións  que
producen.

80% Proba individual escrita 3 0,2

7 BXB3.25.1. Identfca  en  esquemas  os  órganos  do  aparello  reprodutor
masculino e feminino, e especifca a súa función.

80% Proba individual escrita 4 0,2

7 BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que
glándulas e que hormonas partcipan na súa regulación.

80% Proba individual escrita 4 0,2
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7 BXB3.26.2. Identfca os acontecementos fundamentais da fecundación, do
embarazo e do parto

80% Proba individual escrita 4 0,2

7 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de antconcepción humana. 80% Proba individual escrita 4 0,2
7 BXB3.27.2. Categoriza  as  principais  doenzas  de  transmisión  sexual  e

argumenta sobre a súa prevención.
80% Proba individual escrita 4 0,2

7 BXB3.28.1. Identfca as técnicas de reprodución asistda máis frecuentes. 80% Proba individual escrita 4 0,2
7 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e

a das persoas do seu contorno.
80% Proba individual escrita 4 0,2

Táboa 2. 3ª AVALIACION:

U.D. ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO
MÍNIMO

DE
CONSE-
CUCIÓN

INSTRUMENTO DE
AVALIACIÓN

PESO

8 FQB311 Distngue entre cambios fsicos e quumicos en accions da
vida cotáen función de que haxa ou non  formación de
novas substancias

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito 1

0,2
0,14

8 FQ312 Descrebe o procedemento de realización de experimentos
sinxelos  nos  que se  poña de manifesto a formación de
novas  substancias  e  recoñece  que  se  trata  de  cambios
quumicos

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas 1
Exposición oral individual 1

0,01

0,01

8 FQ313 Leva a cabo no laboratorio reaccións quumicas sinxelas 90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas 2
Exposición oral individual 2

0,01

0,01
8 FQB321 Identfca  os  reactvos  e  os  productos  de  reaccións

quumicas  sinxelas  interpretando  a  representación
esquemátca dunha reacción quumica

80%
90%

90%

Proba escrita individual 2
Práctca  no  laboratorio  en
parellas 3
Exposición oral individual 3

0,2
0,01

0,01
8 FQB331 Clasifca alguns productos de uso cotá en función da súa

procedencia natural ou sintétca
80%
90%

Proba escrita individual2
Práctca  no  laboratorio  en

0,2
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50%
90%

parellas4
Informe individual escrito2
Exposición oral individual4

0,01
0,14
0,01

8 FQB332 Identfca  e  asocia  produtos  procedentes  da  industria
quumica  coa  sua  contribución  á  mellora  da  calidade  de
vida das persoas

50% Informe individual escrito2
0,14

8 FQB341 Propón medidas e acttudes a nivel individual e colectvo
para  mitgar  os  problemas  ambientais  de  importancia
global

50% Informe individual escrito2 0,14

8 FQ141 Recoñece e identfca os sumbolos mais frecuentes usados
na  etquetaxe  de  productos  quumicos  e  instalaccións
interpretando o seu signifcado

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas5
Exposición oral individual5

0,01

0,01
8 FQ142 Identfca o material e instrumentos básicos de laboratorio

e  coñece  a  sua  forma  de  uso  para  a  realización  de
experiencias  respetando  as  normas  de  seguridade  e
identfcando  acttudes  e  medidas  de  actuación
preventvas

90%

90%

Práctca  no  laboratorio  en
parellas6
Exposición oral individual6

0,01

0,01

8 FQB411 En  situacións  da  vida  cotá  identfca  as  forzas  que
interveñen  e  relaciónaas  cos  seus  correspondentes
efectos de deformación ou unha alteración do estado de
movemento dun corpo

80%
50%

Proba escrita individual 3
Informe individual escrito3

0,1
0,03

8 FQB412 Establece a relación entre o alongamento producido nun
resorte e as forzas  que produciron ese alongamentos e
describe   o  material  para  empregar  e  o  procedemento
para a sua comprobación experimental

80%

90%
50%
90%

Proba escrita individual 3
Práctca  no  laboratorio  en
parellas 1
Informe  individual escrito 3
Exposición oral individual1

0,1

0,01
0,03
0,01

8 FQB413 Establece  a  relación  entre  una  forza  e  o  seu
correspondente efecto na deformación o una alteración
do estado de movemento dun corpo

80%

90%
50%

Proba escrita individual 3
Practca  no  laboratorio  en
parellas 2
Informe individual escrito3

0,1

0,01
0,03
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90% Exposición oral individual2 0,01
8 FQB414 Describe a utlidade do dinamómetro para medir a forza

elástca  e  rexistra  os  resultados  en  táboas  e
representacións  gráfcas  expresando  o  resultado
experimental en unidades do SI

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas 3
Exposición oral individual3

0,01

0,01

8 FQB421 Determina experimentalmente ou a través de aplicacións
informátcas a velocidade media dun corpo interpretando
o resultado

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas 4
Exposición oral individual4

0,01

0,01
8 FQB422 Realiza cálculos para resolver problemas cotáns usando o

concepto de velocidade media
80% Proba escrita individual 4 0,1

8 FQB431 Deduce  a  velocidade  media  e  instantánea  a  partr  das
representacións  gráfcas  do  espazo  e  da  velocidade  en
función do tempo

80% Proba escrita individual 4 0,1

8 FQB432 Xustfca se un movemento e acelerado ou non a partr
das representacións gráfcas do espazo e da velocidade en
función do tempo

80%

90%
90%

Proba escrita individual 4
Practca  no  laboratorio  en
parellas 5
Exposición oral individual5

0,1

0,01
0,01

8 FQB441 Interpreta  o  funcionamento  da  maquinas  mecánicas
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro
e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multplicador da
forza producida por estas máquinas

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB451 Analiza  os  efectos  das  forzas  de  rozamento  e  a  sua
influencia no movemento dos seres vivos e os vehuculos

90%

90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas6
Informe individual escrito 6

0,01

0,03

8 FQB461 Relaciona  cualitatvamente  a  forza  de  gravidade  que
existe entre dous corpos coas súas  masas  e a distancia
que os separa

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB462 Distngue  entre  masa  e  peso  calculando  o  valor  da
aceleración da gravidade a partr da relación entre as dúas
magnitudes

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB463 Recoñece que a forza de gravidade manten os planetas
xirando o redor do sol e a lúa arredor do noso planeta e

80% Proba escrita individual4 0,1
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xustfca  o  motvo  polo  que  esta  atracción  non  leva  a
colision dos dous corpos

8 FQB471 Relaciona cuanttatvamente a velocidade da luz co tempo
que  tarda  en  chegar  a  Terra  desde  obxetos  celestes
afastados e coa distancia a que se atopan eses obxetos
interpretando valores obtdos

80% Proba escrita individual4 0,1

8 FQB472 Realiza  un  informe  empregando  as  tecnoloxuas  da
información e da comunicación a partr de observacións
ou  da  procura  guiada  da  información  sobre  a  forza
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

50% Informe individual escrito6 0,03

8 FQB511 Argumenta que a enerxua pode transferirse almacenarse
ou  disiparse  pero  non  crearse  nin  destruirse  usando
exemplos

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB512 Recoñece  e  defne  a  enerxua  como  una  magnitude  e
exprésaa  na  unidade  correspondente  do  sistema
internacional

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB521 Relaciona  o  concepto  de  enerxua  coa  capacidade  de
producir cambios e identfca os tpos de enerxua que se
poñen de manifestó en situacións cotáns explicando as
transformacións dunhas formas a outras

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB531 Explica o concepto de temperatura en termos de modelo
cinétco-molecular  e  diferencia  temperatura,  calor  e
enerxua

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB532 Recoñece  a  existencia  dunha  escala  absoluta  de
temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB533 Identfca  os  mecanismos  de  transferencia  de  enerxua
recoñecéndoas  en  situacions  cotás  e  fenómenos
atmosféricos  e  xustfca  a  selección  de  materiais  para
edifcios e no deseño de sistemas de quecemento

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practca  no  laboratorio  en
parellas 7
Exposición oral individual7

0,1

0,01
0,01

8 FQB541 Explica  o fenómeno da dilatación a partr  dalgunha das
suas aplicacions como os termómetros de luquido xuntas
de dilatación en estructuras etc

80% Proba escrita individual 5 0,1

8 FQB542 Explica a escala Celsius establecendo os puntos fxos dun 80% Proba escrita individual 5 0,1
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termómetro baseado na dilatación dun luquido volátl
90%
90%

Practca  no  laboratorio  en
parellas 8
Exposición oral individual8

0,01
0,01

8 FQB543 Interpreta  cualitatvamente  fenómenos  cotáns  e
experiencias nos que se poña de manifestó o equilibrio
térmico asociándoo coa igualación de temperaturas

80%

90%
90%

Proba escrita individual 5
Practca  no  laboratorio  en
parellas 9
Exposición oral individual9

0,1

0,01
0,01

8 FQB551 Recoñece describe e compara as fontes renovables e non
renovables de enerxua analizando con sentdo crutco o seu
impacto ambiental

80%
50%

Proba escrita individual5
Informe individual escrito5

0,1
0,03

9 MAB411 Pasar dunhas formas de representación dunha función a
outras e elixe a mais adecuada a cada contexto

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito1

0,1
0,03

9 MAB421 Recoñece se una gráfca representa ou non una función 80% Proba escrita individual 1 0,1

9 MAB422 Interpreta  unha gráfca  e  analuzaa  recoñecendo as  súas
propiedades mais caracterustcas

80%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito1

0,1
0,03

9 MAB431 Recoñece  e  representa  una  función  lineal  a  partr  da
ecuación ou dunha taboa de valores e obtén a pendente
da recta correspondente

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual escrito2

0,1
0,03

9 MAB432 Obten a ecuación dunha recta a partr da gráfca ou taboa
de valores

80% Proba escrita individual 2 0,1

9 MAB433 Escribe  a  ecuación  correspondente  a  relación  lineal
existente entre dúas magnitudes e a representa

80% Proba escrita individual 2 0,1

9 MAB434 Estuda situacións reais sinxelas e apoiándose en recursos
tecnolóxicos  identfca  o  modelo  matemátco  funcional
(lineal  ou  afn)  mais  axeitado  para  explicálas  e  realiza
predicións e simulacións sobre o seu comportamento

80%
50%

Proba escrita individual 2
Informe individual escrito2

0,1
0,03

10 MAB511 Organiza  datos  obtdos  dunha  poboación  de  variables
cualitatvas ou cuanttatvas en táboas calcula e interpreta
as  suas  frecuencias  absolutas  relatvas  e  acumuladas  e
represéntaos gráfcamente

80% Proba escrita individual 1 0,1

10 MAB512 Calcula a media aritmétca a mediana (intervalo mediano)
a moda (intervalo modal) o rango e os cuartos elixe o mais

80% Proba escrita individual 1 0,1

Programación do Ámbito Cientícoco-cnico 3º ESO 31



axeitado e  emprégaos  para  interpretar  un conxunto  de
datos e para resolver problemas

10 MAB513 Interpreta  gráfcos  estatstcos  sinxelos  recollidos  en
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotá

80%
50%
50%

Proba escrita individual 1
Informe individual escrito 1
Observación sistemátca1

0,1
0,03
0,03

10 MAB521 Emprega  a  calculadora  e  ferramentas  tecnolóxicas  para
organizar  datos  xerar  gráfcos  estatstcos  e  calcular  as
medidas de tendencia central o rango e os cuarts

50% Informe individual escrito 1 0,03

10 MAB522 Utliza as tecnoloxuas da información e da comunicación
para comunicar información resumida e relevante sobre
una variable estatstca analizada

50,00% Informe individual escrito 1 0,03

10 MAB531 Identfca  os  experimentos  aleatorios  e  distngueos  dos
deterministas

80% Proba escrita individual 1 0,1

10 MAB532 Calcula  a  frecuencia  relatva  dun  suceso  mediante  a
experimentación

80%
90%

Proba escrita individual 1
Práctca no lab. en parellas 1

0,1
0,01

10 MAB533 Realiza prediccións sobre un fenómeno aleatorio a partr
do cálculo exacto da súa probabilidade ou aproximación
desta mediante a experimentación

80% Proba escrita individual 1 0,1

10 MAB541 Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera
todos  os  resultados  posibles  apoiándose  en  táboas
recontos ou diagramas de árbore sinxelos

80% Proba escrita individual 1 0,1

10 MAB542 Distngue entre sucesos elementais equiprobables e non
equiprobables

80% Proba escrita individual 1 0,1

10 MAB543 Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  asociados  a
experimentos  sinxelos  mediante  a  regla  de  laplace  e
exprésaa en forma de fracción e coma porcentaxe

80% Proba escrita individual 1 0,1
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E) METODOLOXIA, SECUENCIA DE ACTIVIDADES E MATERIAIS DIDACTICOS:

Como se comentou na programacion de segundo da ESO, partimos dun alumnado

cunha dinámica académica negativa e polo tanto, hai que facer especial fincapé á

competencia saber facer. E tendo en conta a incorporacion de novo alumnado cobra

especial importancia seguir os esquemas constructivistas desenrolados por Piaget e

partir de casos concretos e coñecidos por eles para despois facer xeneralizacións.

En consecuencia,  dende  o  punto  de vista  do  razoamento,  a  metodoloxía  será

maioritariamente inductiva.  A naturaleza do alumnado mostra a necesidade de

aportarlle e consolidar un modelo para organizar a información así coma indicar os

camiños que deben seguir  de cara a facer  un razoamento.  En consecuencia,  a

metodoloxia   será  simbolica  e  sistémica.  Se  temos  en  conta  a  necesidade  do

alumnado  en  adquirir  destrezas  cognitivas,  a  metodoloxía  terá  que  ser  activa

respecto  a  actividade deste  (non  pode limitarse  a  ser  receptor  da  información).

Tendo en conta que maioritariamente o enfoque será inductivo, intentaráse que o

coñecemento sexa globalizado e heurístico (por descubrimento ainda que sexa un

descubremento teorico).  En resumo, seguimos as pautas do curso anterior onde

indicabamos  que  primeiro  trataráse  de  convencer  ao  alumnado  das  súas

capacidades,  segundo,  se  lles  darán  unhas  pautas  cognitivas  que lles  permitan

coller unha autonomía no razoamento usando o modelo científico e terceiro, que

collan una base de cara a incorporarse no seguinte curso a un grupo ordinario.

Na  seguinte  taboa  ven  reflectidas  as  actividades  de  ensino-aprendizaxe

relacionadas  cos  materiais  didácticos  por  cada  unidade  didáctica  así  coma  o

enfoque metodolóxico:
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U.D. ENFOQUE METODOLÓXICO ACTIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAXE MATERIAIS DIDÁCTICOS
1 Inductivo

Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Resolución  de  cuestions,  problemas  e
exercicios (boletín)
2-Debate  sobre  as  cuestións  presentadas  no
cuestionario.
3-Resolución de actividades de reforzo

1-Boletín  de  ejercicios  e
problemas propios
2-Cuestionario propio
3-Pizarra tradicional
4-Boletín de reforzo

2 Inductivo-deductivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Resolución  de  cuestions,  problemas  e
exercicios (boletín)
2-Debate  sobre  as  cuestións  presentadas  no
cuestionario.
3-Resolución de actividades de reforzo

1-Boletín  de  ejercicios  e
problemas propios
2-Cuestionario propio
3-Pizarra tradicional
4-Boletín de reforzo

3 Inductivo-deductivo
Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo  naturaleza  cinético
molecular da materia
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

4 Deductivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
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4-Resolución de problemas e cuestións teóricas
5-Realización de actividades de reforzo

4-Boletín de reforzo propio
5-Pizarra tradicional e digital
6-Vídeo  atomos  e
moléculas.
7-Cuestionario  relacionado
co vídeo

5 Inductivo-deductivo
Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e dixital
7-vídeo a celula
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

6 Deductivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Resolución  de  cuestions,  problemas  e
exercicios (boletín)
2-Debate  sobre  as  cuestións  presentadas  no
cuestionario.
3-Resolución de actividades de reforzo

1-Boletín  de  exercicios  e
problemas propio
2-Pizarra tradicional
3-Boletin de reforzo

7 Deductivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  do
cuestionario relacionado con este
3-Esquematizacion da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo anatomía y salud
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo
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8 Inductivo-deductivo
Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  do
cuestionario relacionado con este
3-Esquematizacion da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo  transformaciones
físicas e quimicas
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

9 Inductivo-deductivo
Globalizado
Descubrimiento
Sistémico

1-Realización de cuestionario con debate
2-Visionado  do  vídeo  e  realización  de
cuestionario relacionado con este
3-Esquematización da información impartida
4-Realización  de  prácticas  no  laboratorio  e
realización de informe
5-Resolución de problemas e cuestións teóricas
6-Realización de actividades de reforzo

1-Cuestionario propio
2-esquema  e  mapa
conceptual propio
3-Boletín problemas propio
4-Boletín de reforzo propio
5-Material de laboratorio
6-Pizarra tradicional e digital
7-Vídeo la energía
8-Cuestionario  relacionado
co vídeo

10 Inductivo
Globalizado
Dogmatico
Sistémico

1-Realización do cuestionario con debate
2-Esquematización da información impartida
2-Realización de ejercicios e problemas
3-Realización do boletín de reforzó
4-Búsqueda  de  información  de  internet  e
presentación de informe esquemático.

1-Cuestionario propio
2-Esquemas propios
3-Boletín  de  ejercicios  e
problemas propio
4-Pizarra tradicional e dixital
5-Ordenador e internet
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G) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A calificación parcial  de cada una das tres avaliacións determinaráse a partir  da

información  acadada  polas  diversas  ferramentas  de  avaliación  establecidas  nas

táboas indicadas no apartado anterior tendo en conta que:

• O valor  da  calificación  obtida  por  cada instrumento  de avaliación  será  un

numero entre 0 e 10.

• A calificación parcial  de cada avaliación faráse coa media  ponderada

tendo  en  conta  o  peso  de  cada  instrumento  recollidos  nas  táboas

indicadas no apartado anterior. Para cada una:

 

  Calificación parcial=Ʃ calificación instrumento*peso instrumento

• A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por  aproximación ao

enteiro mais cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5

indicara que o alumno alcanzou os obxectivos e acadou as competencias

curriculares establecidas na programación de cada avaliación.

• O alumno cunha nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse as probas

de recuperación tendo en conta que non terá que repetir as probas asociadas

aos instrumentos de avaliación con calificación mayor ou igual que 5. Estas

probas  terán  coma referencia  os  graos  mínimos  de  consecución  de  cada

estándar e polo tanto, terán una calificación máxima de 5 puntos.

• A  calificación  global  de  xuño vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais
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• A nota do boletín de xuño será a aproximación ao enteiro mais cercano da

calificación global  de xuño.  Unha nota igual  o superior a 5 indicara que o

alumno alcanzou en términos xerais, os obxetivos e acadou as competencias

curriculares establecidas na programación. A efectos administrativos terá a

materia de materia do Ámbito cientifico de 3º  da ESO superada coa nota

correspondente.

• Os alumnos que non acaden en Xuño una nota de boletín igual ou superior a

5 poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro.

Esta proba,que poderá constar  de ferramentas de avaliación variadas terá

carácter  xeral  e  polo tanto será a mesma para  todos os  alumnos que se

presenten. Terá un valor máximo de 10 puntos.

• No boletín de septembro será una aproximación ao enteiro mais cercano da

calificación  de  septembro.  Unha  nota  igual  ou  superior  a  5  indica  que  o

alumno acadou as competencias curriculares  establecidas na programación

e a efectos administrativos terá a materia do Ámbito cientifico de 3º da ESO

superada coa nota correspondente.

• Se dedicara unha sesión para solucionar os problemas planteados na proba 
escrita.

• Se correxirán os erros cometidos nas pruebas orais no momento da súa 
realización.

• Se entregarán os traballos correxidos.

• Os alumnos con calificación final negativa (menor de 5 puntos), terán que 
facer unha prueba de recuperación das partes calificadas de modo negativo. 
Ditas probas só terán efecto se o alumnado consegue unha nota igual ou 
superior a 5 puntos en cada unha delas. 

• O visionado das probas escritas serán de modo individual e en presencia do 
profesor.
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• Estas probas tamén servirán para que o alumnado poida mellorar as súas 
calificacións.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Son exactamente os mesmos que para outras materias do departamento (ver por 
exemplo a programación de Tecnoloxías de 3º ESO). Por ese motivo non se volven 
a expoñer aquí para non facer excesivamente extenso o arquivo pdf resultante.

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes

Tratándose o ámbito científico dunha asignatura que o alumnado imparte por 
primeira vez, non pode haber alumnado con materia pendente. No noso grupo hai un
alumno que presenta as matemáticas e a bioloxía e xeoloxía pendente de primeiro. 
Para poder superar esta asignatura se lle entregarán traballos periódicos que ten 
que presentar e tamén terá a oportunidade de presentarse a un exame 
extraordinario en maio.

Por outra banda, non hai alumnado de terceiro da ESO con esta materia pendente.
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k)  Deseño da avaliación  inicial  e  medidas individuais  ou colectivas que  se

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados

Todos  os  cuestionarios  teñen  un  primeiro  apartado  onde  se  avalían  os

coñecementos  previos  cos  que  parte  o  alumnado.  Esto  quere  dicir  que  a

preavaliación se sitúa ao principio de cada unidade didáctica e non ao principio do

curso.  Loxicamente,  isto  farase  cos  conceptos  previamente  tratados  nos  cursos

anteriores e que no presente curso se van ampliar. Para conceptos que no presente

curso  se  imparten  por  primeira  vez,  en  coherencia  co  procedemento  inductivo

comentado no apartado referido á metodoloxia na presente programación e tamen

co modelo constructivista de Piaget, evaluaráse con que exemplos da vida cotidiana

parte, e tamén se fará ao comezo de cada unidade didáctica.

l) Medidas de atención á diversidade.

No grupo hai un alumno que presenta un TDH diagnosticado. Posto que o curso
pasado tívose en conta esta circunstancia, para o presente curso esixirase maior
responsabilidade xa que o curso que ven,  en teoría  se incorpora a un grupo
ordinario. E de supor que o alumno xa adquiriu determinados hábitos e polo tanto
se lle dara mais libertade de acción. Isto tamen tera consecuencia unha MAIOR
RESPONSABILIDADE pola sua parte. Ainda así, se lle dará aos pais material de
apoio para que poida traballalo na casa ou no seu ambito de estudo persoal.
Soamente farase adaptación en caso de extrema necesidade e no caso de que o
alumno se involucre mais no seu traballo. 

m) Concreción dos elementos transversais

• Comprensión lectora: aplicase para todas as unidades

• Comprensión oral e escrita: aplícanse para todas  as unidades
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• Comunicación audiovisual: aplícase en todas as unidades destacando as 
unidades 3,5,7,8,9

• Tecnoloxías da comunicación: aplícanse en todas as unidades.

• Emprendimento e iniciativa creatividades autónoma: aplícanse en todas as 
unidades destacando as unidades 3,5,7,8,9

• Seguridade no traballo: aplícase nas unidades 3,5,7,8,9

• Igualdade entre rapaces e rapazas: aplícase en todas as unidades 

• Traballo en equipo: aplícase en todas as unidades destacando as unidades 2,
4, 6,7,10.

n) Actividades complementarias e extraescolares programadas.

Pendentes  de  determinar  no  momento  de  entregar  esta  programación.  Se  lle

comunicarán á Dirección o antes posible en caso de habelas.

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Son exactamente os mesmos que para outras materias do departamento (ver por 
exemplo a programación de Tecnoloxías de 3º ESO ). Por ese motivo non se volven 
a expoñer aquí para non facer excesivamente extenso o arquivo pdf resultante.
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1. Introducción e contextualización. 
 
 A seguinte programación da materia de tecnoloxías do 4º curso de ESO concreta á 

nosa realidade como centro educativo dos obxetivos, contenidos e criterios de avaliación 

recollidos no DECRETO  86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 Para a impartición das clases e realización das actividades e proxectos 

dispoñemos dos seguintes espazos: 

 

Taller tecnoloxía 1: 

 Capacidade para 27 alumnos 

 9 mesas para traballos de electricidades. 

 4 mesas para traballos en xeral. 

 1 mesa para metais. 

 Dous taladros de columna. 

 Panel variado de ferramentas 

 Espazo de almacenamento para cada grupo de traballo. 

 Pizarra dixital. 

 5 piletas pequenas. 

 Xogos desmontables de mecanismos. 

 Colección de libros de texto a disposición dos alumnos. 

 

 

Taller tecnoloxía 2: 

 Capacidade para 8 alumnos en pupitres ordinarios. 

 6 mesas para traballos de electricidades. 

 24 ordenadores con conexión a internet 

 Ordenador do profesor con proxector. 

 Espazo de almacenamento para cada grupo de traballo. 

 Material de electricidade. 

 6 robots LEGO mindstorm. 

 Material de neumática. 

 Pequena biblioteca técnica. 
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Neste curso  haberá un grupo de 4º de ESO da opción de ensinanzas aplicadas 

formado por 8 alumnos con tres horas de clase á semá, distribuidas como mostra a 

seguinte táboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 A materia será impartida polo profesor titular do departamento de Tecnoloxía D. 

Antonio Faíña Puig. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
luns martes mércores xoves venres 

8:45 – 9:35      

9:35 – 10:25     TEC 4º 

10:25 – 11:15    TEC 4º  

RECREO 

12:35 – 13:25  TEC 4º    
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2. Obxectivos para o curso. 
 
 Estan recollidos en termos xeral para a etapa no DOGA número 120 Paxs 26316-

26321.  A materia de tecnoloxía de 4º ESO contribuirá  de maneira directa a: 

 

 

1. Buscar, seleccionar e filtrar información con criterios obxectivos e autónomos. 

 

2. Crear contidos en diversos formatos dixitais. 

 

3. Coñecer estratexias de aforro enerxético e sostenibilidade. 

 

4. Uso responsable e seguro das redes sociais. 

 

5. Coñecer os elementos básicos de instalacións domésticas. 

 

6. Utilizar software de simulación de circuitos eléctricos. 

 

7. Interpretar diagramas e esquemas eléctricos e neumáticos. 

 

8. Entender os elementos que forman un sistema de control 

 

9. Programar un robot. 

 

10.  Coñecer as relacións históricas entre progreso e desenrolo tecnolóxico. 

 

11.  Adquisición de hábitos respetuosos coa natureza e o desenrolo sostible. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 

 Estan recollidos no DOGA número 120. Paxs 26741-26745 para cada un dos 

estándares de aprendizaxe establecidos no currículo da Comunidades Autónoma de 

Galicia. 

 De maneira xeral, e pola súa natureza, o desenrolo da programación da materia de 

tecnoloxía de 4º ESO contribuirá activamente a adquisición das diferentes competencias 

grazas a: 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

 O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á hora 

de resolver problemas como ao desenvolver programas e aplicacións, sendo necesario 

para iso a comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas tecnolóxicas. 

 

Comunicación  lingüística 

 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é 

mediante o uso dunha linguaxe técnica específico como se pretende obter unha 

comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá 

habilidades relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e 

análise de información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles 

de  comunicación 

 

Competencia dixital 

 

 Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha 

banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en 

todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Doutra banda, 

o seu uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. E para 

rematar, no bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais no deseño 

e desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións. 

 

 



Programación Tecnoloxía 4º ESO 7

Conciencia e expresións culturais 

 

 Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require dun 

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá. 

 

Competencias sociais e cívicas 

 

 Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado 

terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e defendendo a 

súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

gestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

 O desenvolvemento desta competencia se fomenta mediante a creatividade e a 

asunción de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas 

tecnolóxicos, xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis 

importante, transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as 

habilidades de planificar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados. 

 

Aprender a aprender 

 

 Nesta materia trabállase a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes 

alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha planificación 

dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se evalúa a súa 

idoneidad. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa de información, 

favorece o adestramento de devandita competencia. 
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4. Concreción do currículo por avaliación. 
 
4.1 Primeira Avaliación 
 
 Comeza o día 15 de setembro e remata o 21 de decembro coa entrega dos 

boletíns de calificacións a todos os alumnos, previsiblemente a reunión de avaliación será 

o mércores 20 de decembro. Ten una duración de 63 días lectivos reais que lle permite á 

materia de tecnoloxía de 4º ESO ter unha carga de 38 sesións de 50 minutos. 

 

 

4.1.1 Contidos. 
 

 Os contidos desta primeira avaliación teñen por referncia os contidos dos bloques 

1, 2 e 6  do currículo de 4º ESO ( DOG num 120 pax: 26316 - 26321) e para o seu 

desenvolvemento na aula taller dividíronse en tres unidades didácticas: 

 

UD Contidos 
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○ Instalación eléctrica de baixa tensión: 

       ▪ Elementos de protección. 

       ▪ Elementos de maniobra. 

       ▪ Circuitos básicos. Conmutador e chave de cruce. 

       ▪ Esquema unifiliar e multifiliar. 

       ▪ Potencia contratada. 

       ▪ Medidas de aforro enerxético. 

 

○ Instalación de calefacción. 

       ▪ Elementos básicos. 

       ▪ Tipos de combustible e caldeiras. 

       ▪ Instalacións monotubo e bitubo. 

       ▪ Regulación da temperatura. 

       ▪ Medidas de aforro enerxético. 

 

○ Instalación de auga. 

       ▪ Elementos básicos. 

       ▪ Esquemas normalizados. 

       ▪ Sistemas de auga quente. 

 

○ Arquitectura bioclimática. 

       ▪ Definición. 

       ▪ Características e solucións operativas. 

       ▪ Análise de exemplos reais. 

       ▪ Sostenibilidade. 
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○ Sistemas de telecomunicación: 

       ▪ Tipos fundamentais. 

       ▪ Elementos básicos. 

       ▪ Interconexión entre elementos. Redes. 

 

○ Intercambio de información. Redes sociais: 

      ▪ Tipos de redes. 

      ▪ Características e implicacións legais. 

      ▪ Protección de datos. 

      ▪ Uso responsable. 
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○ Desenrolo tecnolóxico ao longo da historia: 

       ▪ Línea do tempo. Feitos máis salientables. 

       ▪ Revolución industrial. 

       ▪ Era postindustrial. 

       ▪ Desenrolo das telecomunicacións. 

       ▪ Tecnoloxía e hábitos de vida. 

 

○ Normalización industrial. 

○ Explotación de recursos naturais. 

○ Desenrolo sostible. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Instrumentos de avaliación. 
 
 A concreción do currículo desta primeira avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 
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TABLA 1.1          1ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 
 
TEB 2.1.1 Diferencia as instalacións típicas nunha  vivenda. 
 
TEB 2.1.2 Describe os elementos que compoñen as instalacións 
dunha vivenda. 

▪ Diferencia e describe os elementos principais da  instalación 
eléctrica e da instalación de calefacción. Proba escrita individual * 15% 

 
TEB 2.2.1 Interpreta e manexa simboloxía de instalacións 
eléctricas, calefacción, auga e saneamento, aire acondicionado e 
gas. 
 

▪ Realización de esquemas eléctricos en multifiliar e unifiliar. 
▪ Realización de esquemas de calefacción en instalacións bitubo e 
monotubo. 

Realización do esquema eléctrico dunha vivenda tipo 15% 

TEB 2.3.1  Realiza montaxes sinxelos e experimenbta e analiza o 
seu funcionamento. 

▪ Montaxe eléctrico para controlar un punto de luz desde distintos 
elementos de maniobra. 

Montaxe real de control dun punto de luz desde tres puntos de 
forma independiente 10% 

U
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TEB  2.4.1  Propón medidas de reducción do consumo enerxético 
dunha vivenda. 

▪ Coñecer os principais elementos pasivos estructurais e de uso 
de fontes alternativas da arquitectura bioclimática. Proba individual tipo Web Quest 10% 

 

Proba escrita individual * 15% 
 
TEB 1.1.1 Describe os elementos e os sistemas fundamentais que 
se utilizan na comunicación con fíos e sen fíos. 
 
TEB 1.1.2 Describe as formas de conexiónna comunicación entre 
dispositivos dixitais. 

 
▪ Entender o diagrama de fluxo característico de cada tipo de 
sistema de comunicación utilizado na actualidade. 
 
▪ Configura unha conexión a internet nunha rede doméstica ou de 
pequena empresa. 
 

Proba práctica de conexión de dispositivos 15% 

U
D

 2
   

TI
C

 

TEB 1.2.1 Localiza, intercambia e publica información a través 
de internet empregando servizos de localización, comunicación 
intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxes e dstos. 

 
▪ Busca información de varias fontes de forma autónoma. 
▪ Comparte arquivos en espazos da nube seguros. Proba individual  tipo Web Quest 10% 

 

TEB 6.1.1 Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes 
que se produciron ao longo da historia da humanidade. 

TEB 6.2.1 Analiza obxectos técnicos e a súa relación co 
contorno, interpretando a súa función histórica e a evolución 
tecnolóxica 

▪ Coñece os principais feitos do desenrolo tecnolóxico. 
▪ Sitúa cronolóxicamente obxectos técnolóxicos. Proba individual tipo Web Quest 10% 

TEB 6.3.1 Elabora xuizos de valor fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir de análise de obxectos relacionando inventos 
e descubertas con contexto en que se desenvolven 

 
U
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TEB 6.3.2 Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas 
e sociais en cada periodo histórico, axudándose de 
documentación escrita e dixital 

▪ Valora obxectivamente a repercusión no medio dos avances 
tecnolóxicos. 
▪ Entende o mecanismo do calentamento global. 
▪ Entende as modificacións nos hábitos de vida debido ao uso das 
novas tecnoloxías 

Traballo en soporte dixital en grupos de dous alumnos 15% 

         * Mesma proba
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4.1.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 

Actividad o tarea Recursos Horas SEP OCT NOV DIC 

 

UD 1: Instalacións en vivendas 13               

1.1 Realización esquema 
eléctrico unifiliar da vivenda de 
cada alumno. 

Papel formato A3 4 x x x x x x x x x x  x x 

1.2 Realización práctica de 
diversos circuitos de control de 
puntos de luz  dunha vivenda 

Conductores de 1,5 mm2 

Conmutadores 
Regletas de conexión 
Cajas de empalme 
Bombillas, portalámparas 
Tijeras, destornilador 

4   x x x         

1.3 Análise técnico e crítico da 
instalación de calefacción da 
vivenda de cada alumno 

 2 x x x x x x x x x x x   

1.4 Búsqueda de información en 
internet sobre arquitectura 
bioclimática    

15 PC´s con acceso a internet 3    x x x x       

 

UD 2: TIC 6              

2.1 Realizar a conexión da rede 
local dos PC´s do taller 

20 PC´s con tarxeta de rede 
Cable de red 2 x x x x x x x x x x  x  

2.2 Apertura dunha conta en 
Facebook e análise da letra 
pequena do contrato. 

20 PC´s con conexión a internet 2   x x x    x     

2.3 Uso de espazos gratuitos en 
servidores axeos. 20 PC´s con conexión a internet 2          x    

 

UD 3: Tecnoloxía e sociedade 10              

3.1 Realización nun mural dunha 
línea de tempo dos inventos ou 
descubertas técnicas máis 
salientables. 

20 PC´s con conexión a internet 
Cartulinas 
Rotuladores 

3           x   

3.2 Análise técnico de obxectos 
domésticos “antigos”  2            x  

3.3 Resolución de Web Quest 
 
20 PC´s con conexión a internet 
 

2           x x x 

3.4 Entrevista sobre os hábitos 
de vida dos nos  avós 

Cámara de video 
Grabadora de son 3            x x 

 
 
 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo
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4.2 Segunda Avaliación 
 
 Comeza o día 8 de xaneiro e remata o 23 de marzo coa entrega dos boletíns de 

calificacións a todos os alumnos, previsiblemente a reunión de avaliación será o mércores 

21 de marzo. Ten una duración de 52 días lectivos reais que lle permite á materia de 

tecnoloxía de 4º ESO ter unha carga de 32 sesións de 50 minutos. 

 

4.2.1 Contidos. 
 
 Os contidos desta segunda avaliación teñen por referencia os contidos do  bloque 3  

do currículo de 4º ESO ( DOG num 120 pax: 26318 - 26319) e para o seu 

desenvolvemento na aula taller dividíronse en dous unidades didácticas: 

 

UD Contidos 
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○ Tensión e corriente. Unidades SI. 

○ Elementos básicos: 

       ▪ Resistencias. Ley de Ohm 

       ▪ Diodos 

       ▪ LDR 

       ▪ Transistores 

       ▪ Condensadores 

○ Circuitos serie e paralelo. 

○ Potencia eléctrica. 

○ Uso do polímetro. 

○ Simulación co TINA. 

○ Montaxe práctico no taller. 
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○ Variables lóxicas ou booleanas. Alxebra de Boole. Táboa de verdade 

○ Portas lóxicas fundamentais: NOT, OR, AND. 

○ Portas lóxicas exclusivas: XOR, XNOR. 

○ Portas lóxicas universais: NOR, NAND. 

○ Simplificación expresións lóxicas: mapas de Karnaugh. 

○ Integrados. Montaxes prácticos sobre project boards. 

○ Simulación co TINA. 

 

4.2.2 Instrumentos de avaliación. 

 A concreción do currículo desta segunda avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 
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TABLA 2.1          2ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 
 
 
TEB 3.1.1 Describe o funcionamento dun circuito electrónico 
formado por compoñentes elementais. 
 
TEB 3.1.2 Explica as características e as funcións de 
compoñentes básicos: resistor, condensador,diodo e transistor. 
 
 

 
 
 
▪ Describe funcionamento de circuitos serie e paralelo con 
resistencias e diodos 
▪ Coñece as tres zoas de funcionamento dun transistor. 
▪ Coñece os balances enerxéticos nun circuito eléctrico 
 
 

Proba escrita individual 15% 

TEB 3.2.1 Emprega simuladores para o diseño e a análise de 
circuitos analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada. 

▪ Resolve de forma virtual coa axuda do simulador TINA 
circuitos analóxicos mixtos realizando medidas de tensión, 
corrente e potencia. 

Proba co TINA individual 20% 
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TEB 3.3.1 Realiza a montaxe de circuitos electrónicos básicos 
utilizando simboloxía axeitada. 

▪ Monta circuitos seguindo os seus esquemas e realiza medida co 
polímetro sobre eles. Proba práctica de montaxe e uso do polímetro  20% 

 

 
TEB 3.4.1 Realiza operacións lóxicas empregando a alxebra de 
Boole.  

 
▪ Realiza o esquema dun circuito dixital coñecendo a súa táboa de  
verdade. 
▪ Constrúe a táboa de verdade dun sistema coñecendo a súa 
lóxica interna. 

Proba escrita individual 15% 
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TEB 3.4.2 Realaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos 
 
TEB 3.5.1 Resolve mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos 

▪ Implementa circuitos dixitais cun propósito determinado: 
- Sumadores 
- Codificadores 
- Decodificadores 
- Comparadores 
- Display 7 segmentos 

Valoración proxecto virtual co simulador TINA 30% 
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4.2.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 

 

 

Actividad o tarea Recursos Horas XAN FEB MAR 

 

UD 4: Electrónica analóxica 15             

4.1 Montaxe e medidas de 
colección de circuitos mixtos. 

▪ 5 Polímetros 
▪ Set compoñentes básicos 
▪ 5 fontes alimentación 

5 x x x x x        

4.2 Resolución  e montaxe de 
circuitos co simulador TINA 

▪ 15 PC´s co TINA 
▪ Proxector ou pizarra dixital 5 x x x x x        

4.3 Resolución boletín de 
problemas  5 x x x x x        

 

UD 5: Electrónica dixital 10             

5.1 Boletín problemas alxebra de 
Boole  3      x x       

5.2 Montaxe con integrados sobre 
project boards. 

▪ 5 project boards 
▪ Set integrados puertas lóxicas  
▪ 5 fontes de alimentación 

3       x x x    

5.3 Realización dun proxecto 
virtual no simulador TINA ▪ 15 PC´s co TINA 4         x x x  

 
 
 
 
 
 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo. 
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4.3 Terceira Avaliación 
 
 Comeza o día 3 de abril e remata o 21 de xuño, previsiblemente a reunión de 

avaliación será o venres 22 de xuño e a entrega de boletíns o luns 25. Ten una duración 

de 56 días lectivos reais que lle permite á materia de tecnoloxía de 4º ESO ter unha carga 

de  33 sesións de 50 minutos. 

 

4.3.1 Contidos. 
 
 Os contidos desta terceira avaliación teñen por referencia os contidos dos  bloques 

4 e 5  do currículo de 4º ESO ( DOG num 120 pax: 26319 - 26320) e para o seu 

desenvolvemento na aula taller dividíronse en dous unidades didácticas: 

 

UD Contidos 

U
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○ Válvulas neumáticas: simboloxía e numeración. 

○ Elementos fundamentais dun sistema neumático: 

       ▪ Elementos de control. 

       ▪ Elementos reguladores. 

       ▪ Detectores de sinal. 

       ▪ Actuadores. 

○ Esquema neumático  

○ Circuitos básicos: 

       ▪ Mando básico de cilindros 

       ▪ Mando dende dous puntos. 

       ▪ Regulación da velocidade de avance ou retroceso. 

       ▪ Retraso de sinais. 

       ▪ Cilindros controlados por finais de carreira 
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○ Sistema de control: 

       ▪ Sensor 

       ▪ Controlador 

       ▪ Actuador 

○ Sistemas en lazo aberto e lazo cerrado. Realimentación 

○ Diagramas de fluxo 

○ Programación do NXT Mindstorm de LEGO: 

       ▪ Sensores: proximidad, sonido, contacto 

       ▪ Actuadores: motores 

       ▪ Bucles controlados por sensor 

       ▪ Bifurcaciones controladas por sensor 

       ▪ Variables 
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4.3.2 Instrumentos de avaliación. 

 

 A concreción do currículo desta terceira avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación Tecnoloxía 4º ESO 17

 
 

 
 

 
 
 

TABLA 3.1          3ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 

U
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TEB 5.2.1 Identifica e describe as características e o 
funcionamento deste tipo de sistemas. 
 
TEB 5.3.1 Emprega a simboloxía e a nomenclatura para 
representar circuitos que resolvan un problema tecnolóxico. 
 
TEB 5.4.1 Realiza montaxes de circuitos sinxelos neumáticos con 
compoñentes reais ou mediante simulación. 
 
 

▪ Coñece a simboloxía básica e esquemas de control dun cilindro. 
 
▪ Montaxe dun circuito cun cilindro, reguladores e finais de 
carreira. 

Proba en equipo de realización de esquema e montaxe dun 
circuito que cumpla un cometido en particular. 30% 

 

TEB 4.1.1 Describe os compoñentes dos sitemas automáticos. 
 
TEB 4.1.2 Analiza o funcionamento de automatismos en 
dispositivos técnicos habituais diferenciando entre lazo aberto e 
pechado. 

▪ Representa esquemas de sistemas automáticos identificando 
cada elemento. 
 
▪ Identifica sistemas de control reais do entorno. 
 
▪ Entende as diferencias entre sistemas en lazo aberto e pechado 

Proba escrita individual 20% 
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TEB 4.3.1 Desenvolve un programa para controlar un sistema 
automático ou un robot que funcione de forma autónoma en 
función da realimentación que recibe do contorno. 

▪ Programa o movemento robot NXT de LEGO controlado por 
a lo menos un sensor. 
 
▪ Utliliza de forma solvente os bucles e bifurcacións na 
programación de rutinas elementais. 

Valoración dun pequeno proxecto co NXT de LEGO 50% 
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4.3.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad o tarea Recursos Horas  ABRIL MAIO XUÑO 

 

UD 6: Neumática 10              

6.1 Deseño do esquema 
neumático de sistemas sinxelos. ▪ Caderno do alumno 4 x x  x x x x x x x x x x 

6.2 Montaxe real dos circuitos 
deseñados na actividade 6.1 

  
▪ Compresor 
▪ 3 maletíns do set Airways de 
neumática 
▪ Tubos de conexión 
 

6 x x  x x         

 

UD 7: Control e robótica 13              

 
7.1 Realización do diagrama de 
bloques de sistemas de control 
do entorno doméstico. 
 

▪ Caderno do alumno 3    x x x x x      

7.2 Programación de rutinas 
básicas do NXT de LEGO 

▪ 6 Robots NXT LEGO 

▪ 6 PC´s co software de LEGO 
5     x x  x x x    

7.3 Realización do proxecto en 
grupos de dous alumnos 

▪ 6 Robots NXT LEGO 

▪ 6 PC´s co software de LEGO 
5      x x x  x x x x 
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5. Criterios de calificación. 
 
  A calificación parcial da cada unha das tres  avaliacións determinarase a partir da 

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas nas táboa 1.1, 

2.1 e 3.1 respectivamente e tendo en conta que: 

 

 
CALIFICACIÓN PARCIAL 

 

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número 

entre 0 e 10. 

 

 

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media ponderada tendo en 

conta o peso de cada instrumento recollidos nas táboas 1.1, 2.1 e 3.1 para cada 

unha das tres avaliacións: 

 

Calificación parcial = Σ calificación instrumento * peso instrumento 

 

 

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro 

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o 

alumno alcanzou os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación para cada avaliación. 

 

 

 

 

 O alumno cunha nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do 

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a 

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as 

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco. 

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de 

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos. 
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CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO 

 

 A calificación global de xuño vendrá dada pola media aritmética das tres  

calificacións parciais. 

 

 A nota do boletín de xuño será a aproximación ao enteiro máis cercano da 

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno 

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de 

tecnoloxías de 4º ESO superada coa nota correspondente 

 

 

 
 
 
 Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5 

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que 

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto 

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a 

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos. 

 

 
CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO 

 

 

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da 

calificación de setembro. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno 

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de tecnoloxías 

de 4º ESO superada coa nota correspondente 
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6. Medidas de atención á diversidade. 
 
 Despois da avaliación inicial do grupo de alumnos e do análise dos informes 

titoriais de 3º ESO considero que é necesario facerlle unha ACI ao alumno con 

discapacidade Angel Teixeira Landín de 4º ESO B. Adxuntarase á presente programación 

cando esté terminada. 

 
7. Actividades complementarias e extraescolares. 
 

Sen determinar na data de entrega da programación.  

 
8. Avaliación  da programación didáctica 
 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoevaluación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, propoñemos o 

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; 

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no 

seguinte. Dita ferramenta se describe a continuación. 

 

 

ASPECTOS A AVALIAR A SALIENTAR… A MELLORAR… 

Temporalización    

Desenvolvemento dos obxectivos 
didácticos   

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas   

Recursos   

Claridade nos criterios  
de avaliación   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación   

Atención á diversidade   
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9. Materias pendentes. 
 
 O alumnado que curse 4º da ESO con Tecnoloxías pendente de 2º e/ou 3º deberá 

presentrar uns traballos ao longo do curso. Estes traballos proporcionaránselle ao 

alumnado con suficiente antelación e haberá un espacio de tempo suficiente para que 

poidan preguntarlles as dudas aos profesores. Se a valoración destes traballos é positiva 

non será necesario realizar un examen. 

 

 No caso de non presentar os traballos ou entregalos fora de plazo ou que a súa 

valoración non sexa positiva, o alumnado debera presentarse a un exame de  contidos 

mínimos para poder superar a materia. Se a nota é  superior a 5 estará aprobado. En 

caso contrario estará suspenso. 

  
 
 
 
10. Avaliación inicial. 
 
 Terá lugar nos primeiros 15 días do curso, consistirá nunha proba tipo test e a súa 

finalidade é comprobar o grao de competencia que ten o alumno con relación a: 

 

 Termos técnicos de uso cotiá. 

 Competencias matemáticas básicas. 

 Interpretación de esquemas e diagramas básicos. 

 Magnitudes físicas elementais. 

 Manexo de distintas unidades. 

 

 Os resultados da proba servirán para identificar aqueles alumnos que poidan 

necesitar algún tipo de actuación individual a nivel curricular ou metodolóxico. 
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11. Concreción dos elementos transversais. 
 
 
 Todas as actividades e tareas do curso traballarán en maior ou menor medida 

aspectos relativos a: 
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12. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 

 

ESCALA 
Indicadores de logro do proceso de ensino  

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.      

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.      

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.      

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

10. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo      

 

 

ESCALA 
Indicadores de logro da práctica docente  

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.      

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.      

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc. 

    

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

13 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares     

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…      

 

 
 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   
 

TIC   4º ESO 
 

curso 2017-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES Ribeira do Louro 
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1. Introducción e contextualización. 
 
 
 A seguinte programación da materia de TIC de 4º curso de ESO concreta á nosa 

realidade como centro educativo dos obxetivos, contenidos e criterios de avaliación 

recollidos no DECRETO  86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obligatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 Para a impartición das clases e realización das actividades e proxectos 

dispoñemos do seguinte espazo: 

 

Taller tecnoloxía 2: 

 Capacidade para 8 alumnos en pupitres ordinarios. 

 24 ordenadores con conexión a internet 

 Ordenador do profesor con proxector. 

 Unha impresora laser en branco/negro. 

 Pequena biblioteca técnica. 

 Dous PC´s  e varias placas base vellas en desuso. 

 

 

Neste curso  haberá un grupo de 4º de ESO formado por 15 alumnos con tres 

horas de clase á semá, distribuidas como mostra a seguinte táboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 A materia será impartida polo profesor titular do departamento de Tecnoloxía D. 

Antonio Faíña Puig. 

 luns martes mércores xoves venres 

8:45 – 9:35      

9:35 – 10:25   TIC 4º   

10:25 – 11:15      

RECREO 

11:45 – 12:35 TIC 4º     

13:25 – 14:15  TIC 4º    



Programación TIC 4º ESO  4

2. Obxectivos para o curso. 
 
 Estan recollidos en termos xeral para a etapa no DOGA número 120 Paxs 26751-

26756.  A materia de TIC de 4º ESO contribuirá  de maneira directa a: 

 

 

1. Buscar, seleccionar e filtrar información na rede con criterios obxectivos e autónomos. 

 

2. Crear contidos audiovisuais en diversos formatos dixitais. 

 

3. Crear hábitos e condutas orientados a un uso responsable e seguro das redes sociais. 

 

4. Configurar equipos informáticos de uso doméstico. 

 

5. Configurar unha conexión de rede con fíos e sen fíos. 

 

6. Coñecer a arquitectura dun computador. 

 

7. Publicar contidos propios na web. 

 

8. Sincronizar información entre diversos dispositivos ou plataformas. 

 

9. Coñecer e recoñecer os diferentes dereitos de autor dos materias da rede. 

 

10. Empregar dispositivos de captura de imaxe, audio e video. 
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3. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 

 Estan recollidos no DOGA número 120. Paxs 26741-26745 para cada un dos 

estándares de aprendizaxe establecidos no currículo da Comunidades Autónoma de 

Galicia. 

 De maneira xeral, e pola súa natureza, o desenrolo da programación da materia de 

tecnoloxía de 2º ESO contribuirá activamente a adquisición das diferentes competencias 

grazas a: 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

 O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á hora 

de resolver problemas como ao desenvolver programas e aplicacións, sendo necesario 

para iso a comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas tecnolóxicas. 

 

Comunicación  lingüística 

 

 A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é 

mediante o uso dunha linguaxe técnica específico como se pretende obter unha 

comprensión profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá 

habilidades relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e 

análise de información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles 

de  comunicación 

 

Competencia dixital 

 

 Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha 

banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en 

todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Doutra banda, 

o seu uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. E para 

rematar, no bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais no deseño 

e desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións. 
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Conciencia e expresións culturais 

 

 Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require dun 

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá. 

 

Competencias sociais e cívicas 

 

 Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado 

terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e defendendo a 

súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

gestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

 O desenvolvemento desta competencia se fomenta mediante a creatividade e a 

asunción de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas 

tecnolóxicos, xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis 

importante, transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as 

habilidades de planificar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados. 

 

Aprender a aprender 

 

 Nesta materia trabállase a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes 

alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha planificación 

dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se evalúa a súa 

idoneidad. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa de información, 

favorece o adestramento de devandita competencia. 
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4. Concreción do currículo por avaliación. 
 
4.1 Primeira Avaliación 
 
 Comeza o día 15 de setembro e remata o 21 de decembro coa entrega dos 

boletíns de calificacións a todos os alumnos, a reunión de avaliación será o mércores 20 

de decembro. Ten una duración de 63 días lectivos reais que lle permite á materia de TIC 

de 4º ESO ter unha carga de 39 sesións de 50 minutos. 

 

 

4.1.1 Contidos. 
 

 Os contidos desta primeira avaliación teñen por referencia os contidos dos bloques 

2 e 3  do currículo de 4º ESO (DOG num 120 pax: 26752 - 26754) e para o seu 

desenvolvemento na aula taller dividíronse en tres unidades didácticas: 

 

UD Contidos 

U
D

 1
  O

 m
eu

 c
om

pu
ta

or
 

 
○ Hardware: 

       ▪  Placa base, chipset y CPU. 

       ▪  Memoria 

       ▪  BIOS 

       ▪  Puertos de comunicación 

       ▪  Tarjetas de expansión 

       ▪ Dispositivos de entrada/salida 

       ▪ Dispositivos de almacenamiento internos/externos. 

 
○ Sistema Operativo Windows XP: 
 
       ▪  Escritorio 

       ▪  Ventanas, menús, elementos de interacción. 

       ▪  Sistema de archivos:operaciones básicas. 

       ▪  Panel de control 

       ▪  Instalación de periféricos 

       ▪  Xestión de medios de almacenaxe. 

       ▪  Instalación de periféricos de uso común 

       ▪  Configuración conexión internet 

       ▪  Instalar/desinstalar programas. 

       ▪  Xestión do antivirus. 

       ▪ Desinfección de pendrives. 

       ▪ Operacións de mantemento 
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○ Características dun archivo de audio: 

       ▪ Formato 

       ▪ Bitrate 

       ▪ Frecuencia de muestreo 

○ Extracción de audio dun CD 

○ Compresión de audio. Cambio de formato co FormatFactory 

○ Edición e creación co Audacity: 

       ▪ Grabación co micrófono. 

       ▪ Importar audio 

       ▪ Creación multipista 

       ▪ Efectos de sonido 

       ▪ Exportar producto final 
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○ Características dun archivo de imaxe: 

      ▪ Formatos: JPEG, RAW,BMP,GIF,TIFF. 

      ▪ Tamaño en pixel 

      ▪ Resolución en ppp 

      ▪ Profundidad de color 

      ▪ Peso del archivo 

 
○ Cambio de tamaño e formato co FormatFactory. 
 
○ Creación dunha presentación co Impress de OpenOficce: 
 
       ▪ Deseño da diapositiva 

       ▪ Efectos de transición de diapositivas 

       ▪ Efectos especiais dos obxectos 

       ▪ Ubicación de obxectos 

       ▪ Elección do fondo 

       ▪ Introducción, desenrolo e conclusión. 

       ▪ Creación de música de fondo 
 
        

 

 

 

 

4.1.2 Instrumentos de avaliación. 
 
 A concreción do currículo desta primeira avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 
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TABLA 1.1          1ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 
 
TICB 2.4.1 Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun 
computador, as súas características técnicas e as conexións entre 
eles. 

▪ Identifica os puertos de conexión externos dun ordenador. 
▪ Conecta periféricos de uso común e instala os seus drivers. 

TICB 2.5.1 Describe as formas de conexión na comunicación 
entre dispositivos dixitais. 

▪ Configura o seu ordenador para formar parte dunha rede con 
conexión a internet con asignación estática de IP. 

Proba  individual de carácter procedimental. 20% 

TICB 2.1.1 Realiza operacións básicas de organización e 
almacenamento da información. 

▪ Administrar correctamente o sistema de carpetas   e arquivos en 
windows. 

TICB 2.1.2 Configura elementos básicos do sistema operativo e 
de accesibilidade do equipamento informático. 

▪ Coñece os elementos principais do panel de control e a súa 
utilidade. U

D
 1

   
O

 m
eu

 c
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TICB 2.2.1 Resolve problemas vinculados aos sistemas 
operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes. ▪ Instala e desinstala software de uso común. 

Non serán avaliados específicamente mediante unha proba en particular, pero 
coa realización de todas as actividades e tareas propostas, o alumno acadará 
una grao suficinte de competencia. 
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TICB 3.2.2 Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e 
video, edita a información mediante software específico e crea 
novos materiais en diversoso formatos. 

▪ Comprime con distintos bitrate arquivos mp3 co FormatFactory 
▪ Edita audio no Audacity traballando con varias pistas. 
▪ Convirte en arquivo reproducible mp3 os seus proxectos feitos 
co Audacity. 

Valoración individual dun proxecto de audio 30% 

 

TICB 3.2.2 Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e 
video, edita a información mediante software específico e crea 
novos materiais en diversoso formatos. 

▪ Comprime con distintos bitrate arquivos mp3 co FormatFactory 
▪ Edita audio no Audacity traballando con varias pistas. 
▪ Convirte en arquivo reproducible mp3 os seus proxectos feitos 
co Audacity. 
▪ Comprime con distintas resolucións arquivos JPEG coa axuda 
do FormatFactory 
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TICB 3.2.1 Integra elementos multimedia, imaxe e texto na 
elaboraciónde presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe 
á mensaxe e ao público obxectivo a que vai dirixido. 

▪ Utiliza o deseño de diapositiva e as transicións entre elas de 
maneira adecuada o seu fin. 
▪ Utliza algunha transición especial de obxectos dentro de cada 
diapositiva. 
▪ Integra un arquivo de audio producido expresamente para a 
presentación 

Valoración individual dunha presentación feita polo alumno 50% 
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4.1.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 

Actividad o tarea Recursos Horas SEP OCT NOV DIC 

 

UD 1: O meu computador 5              

1.1 Conexión dos periféricos 
indispensables dun ordenador - O ordenador do alumno 1 x x x x x x x x x x  x x 

1.2 Conexión e configuración da 
conexión a internet de cada 
ordenador de alumno. 

 
- O ordenador do alumno co seu 
cable de rede 
- Proxector 
 

2 x x x x x         

1.3 Compartir arquivos en 
Google Drive 

- O ordenador do alumno 
- Proxector 2 x x x x x x x x x x x   

 

UD 2: Primeiros paos co Audacity 14              

2.1 Extracción audio dun CD 
- O ordenador do alumno 
- 1 CD de música 
- Auriculares 

2 x x x x x x x x x x  x  

2.2 Compresión de audio a mp3 - O ordenador do alumno 
- Auriculares 2   x x x x   x     

2.3 Grabación de voz no 
Audacity 

- O ordenador do alumno 
- Auriculares 
- Micrófono 

2      x x   x    

2.4 Proxecto de audio co 
Audacity 

- O ordenador do alumno 
- Auriculares 
- Micrófono 

8      x x x      

 

UD 3: Presentación multimedia co Impress 14              

3.1 Captura de imaxes 

 
- Cámara do móvil ou dixital 
- Ordenador do alumno 
 

2         x x x   

3.2 Cambio resolución co Format 
Factory - Ordenador do alumno 2          x     

3.3 Creación do audio da 
presentación 

- Ordenador do alumno 
- Auriculares 4            x x  

3.4 Creación dunha presentación 
co Impress de OpenOficce 

- Ordenador do alumno 
- Suite Open Oficce 
- Auriculares 

6           x x x 

 
 

 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas, cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo. 
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4.2 Segunda Avaliación 
 
 Comeza o día 8 de xaneiro e remata o 23 de marzo coa entrega dos boletíns de 

calificacións a todos os alumnos, a reunión de avaliación será o mércores 21 de marzo. 

Ten una duración de 52 días lectivos reais que lle permite á materia de TIC de 4º ESO ter 

unha carga de 30 sesións de 50 minutos. 

 

 

4.2.1 Contidos. 
 Os contidos desta segunda avaliación teñen por referencia os contidos dos  

bloques 1, 3, 4 e 5 do currículo de 4º ESO ( DOG num 120 pax: 26751 - 26755) e para o 

seu desenvolvemento na aula taller dividíronse en tres unidades didácticas: 

 

UD Contidos 
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○ Medidas de seguridade informática: 

       ▪ Prevención 

       ▪ Detección 

       ▪ Recuperación 

○ Ataques e ameazas: 

       ▪ Persoas 

       ▪ Lóxicas 

       ▪ Físicas 

○ Virus e malware: 

       ▪ Antivirus 

       ▪ Cortafogos 

       ▪ Antiespías 

       ▪ Copias de seguridade 

○ Marca persoal e reputación on line: protección da intimidade 

○ Contrasinais seguros. 

○ Identidade dixital e fraude: 

       ▪ Certificado dixital 

       ▪ Firma dixital 

       ▪ DNI electrónico 

○ Propiedade e intercambio de información: 

       ▪ Tipos de licencia de software. 

       ▪ Contidos dixitais. Dereitos de autor. Licencia creative commons 
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4.2.2 Instrumentos de avaliación. 

 A concreción do currículo desta segunda avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 
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○ Estrutura matricial dunha folla de cálculo. 

○ Tipos de datos. 

○ Formato de celda 

○ Propiedades de tabla 

○ Tipos de operadores 

○ Fórmulas 

○ Aplicar formato condicional 

○ Insertar gráficos 
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○ Accesibilidad e intercambio de información na rede. Formatos 

○ Lenguaje HTML. 

○ Tipos de páginas web 

○ Editores de páginas web. Editores online 

○ Gestores de contenidos. 

○ Alojamiento web. 

○ Creación de páginas web: 

       ▪ Crear y administrar un sitio local web. 

       ▪ Escribir texto en una página web 

       ▪ Insertar tablas como estructura de  la página web 

       ▪ Insertat tabla para mostrar datos. 

       ▪ Insertat una imagen 

       ▪ Crear enlaces 

       ▪ Publicar, alojar página web 
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TABLA 2.1          2ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 

TICB 1.1.1 Interactúa con hábitos adecuados en contornos 
virtuais. 

TICB 1.1.2 Aplica políticas seguras de utilización de 
contrasinais. 

  
Encosta sobre usos e costumes na interacción na rede coa finalidade de 
correxir conductas potencialmente perigosas 
 

TICB 4.1.2 Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados 

TICB 4.1.3 Describe a importancia da actualizacióndo software e 
do emprego de antivirus para garantir a seguridade. 

▪ Interactúa na rede con respecto aos demáis e salvagardando a 

súa pegada dixital. 

▪ Diferencia entre una contrasinal segura de outra que nono o é. 

▪ Coñece a importancia de non difundir información crítica na 

rede. 

▪ Coñece as principais técnicas de ataque a un ordenador. 

▪ Administra con solvencia o seu antivirus. Valoración individual webquest 10% 

 TICB 1.3.1 Consulta distintas fontes e navega coñecendo a 
importancia da identidade dixital e os tipos de fraude na web 

▪ Identificar los elementos que conforman la identidad digital 
oficial 
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TICB 1.3.2 Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos 
de autoría e materiais de libre distribución 

▪ Recoñecer e respeitar os distintos tipos de licencias de dereitos 
de autor e comprender as consecuencias éticas e xurídicas que 
pode ter non respetalos. 

Traballo en pequeno grupo en formato presentación Impress 20% 
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TICB 3.1.2 Produce informes que requiren o emprego de follas 
de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos 

▪ Utilizar unha folla de cálculo para o tratamento dun tema no que 
haxa que introducir datos, operar con eles e mostrar os resultados 
con apoio gráfico 

Valoración dun proxecto coa folla de cálculo CALC 30% 

 

TICB 5.2.2 Deseña páxinas web e coñece os protocolos de 
publicación, baixo esténdares adecuados e con respecto aos 
dereitos de propiedade. 
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TICB 5.2.1 Integra e organiza elementos testuais e gráficos en 
estruturas hipertextuais. 

 ▪ Elaborar e aloxar unha sinxela páxina web de maneira que: 
 
    - Inclúa texto e fotos ou vídeos. 
    - Teña estructura de árbore de ata dos niveis. 
    - Inclúa algún enlace a outras páxinas 
 

Valoración dunha páxina web elaborada polo alumno 40% 
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4.2.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 

 
  

 

 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo. 

Actividad o tarea Recursos Horas XAN FEB MAR 

 

UD 4: Seguridade e ética na rede 7             

4.1 Generar contraseñas seguras 
online, con ayuda de webs 
especializadas. 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 1 x x x x x        

4.2 Ver videotutorial sobre cómo 
obtener un certificado dixital ▪ 20 PC´s con  conexión a internet 1 x x x x x        

4.3 Descargar e instalar la 
aplicación LibreOffice en versión 
ortable 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 1 x x x x x        

4.4 Presentación en Impress sobre 
un tema en concreto, e grupos de 
2 alumnons. 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 4   x x         

 

UD 5: Primeiros pasos con CALC 9             

5.1 Pequenos exerccios prácticos 
sobre rutinas básicas das follas de 
cálculo 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 3     x x x       

5.2 Execución dun pequeno 
proxecto en pequeno grupo 
usando a folla de cálculo CALC 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 6      x x x x    

 

UD 6: Deseño páxinas web 13             

6.1 Buscar, seleccionar e 
comparar as diferentes opcións de 
aloxamento web. 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 1        x     

6.2 Buscar, seleccionar e 
comparar as diferentes opcións de 
software libre de edición de 
páxinas web 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 2        x     

6.3 Construcción dunha páxina 
web ▪ 20 PC´s con  conexión a internet 10         x x x x 
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4.3 Terceira Avaliación 
 
 Comeza o día 3 de abril e remata o 21 de xuño, a reunión de avaliación será o 

venres 22 de xuño e a entrega de boletíns o luns 25. Ten una duración de 56 días lectivos 

reais que lle permite á materia de TIC de 4º ESO ter 35 sesións de 50 minutos. 

 

4.3.1 Contidos. 
 
 Os contidos desta terceira avaliación teñen por referencia os contidos dos  bloques 

1, 3, 5 e 6   do currículo de 4º ESO ( DOG num 120 pax: 26753 - 26756) e para o seu 

desenvolvemento na aula taller dividíronse en dous unidades didácticas: 
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○ Comunidades virtuais 

○ Ferramentas colaborativas 

○ Xerar e compartir material multimedia na rede 

○ Almacenamento na nube. 

○ Edición de wikis 

○ Publicación de blogs. 

○ Redes cooperativas 

○ Redes sociais: 

      ▪ Tipos de redes sociais. 

      ▪ Riscos asociados ao seu mal uso. 

      ▪ Hábitos e condutas responsables. 
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○ Tipos de formatos de video dixital. 

○ Captura de video. Cambio de formato. 

○ Edición e creación co Windows Movie Maker: 

      ▪ Captura 

      ▪ Cortar e pegar video 

      ▪ Editar e  modificar pista audio 

      ▪ Efectos especiais 

      ▪ Transicións 

      ▪ Títulos de crédito e subtítulos 

      ▪ Renderizado final e exportación 

      ▪ Posibilidades de publicación en internet 

 

 

4.3.2 Instrumentos de avaliación. 

 A concreción do currículo desta segunda avaliación no referido á relación entre 

estandares, grao de concreción mínimo e instrumentos de avaliación recóllense na 

seguinte táboa: 
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TABLA 3.1          3ª Avaliación 

  ESTANDAR DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PESO 

 
 
TICB 5.1.1 Realiza actividades que requiren compartir recursos 
en redes locais e virtuais. 
 
 
TICB 6.1.1 Elabora materiais para a web que permiten a 
accesibilidade á información multiplataforma. 
 
 
TICB 1.2.1 Realiza actividades con responsabilidade sobre 
conceptos como a propiedade e o intercambio de información. 
 

▪ Aloxa e xestiona  material multimedia de producción propia 
nun entorno aberto a internet. 
 
▪ Coñece os dereitos de autor e o tipo de licenza que teñen os 
contidos alleos que usa no seu entorno de traballo. 
 

Valoración do contido e forma dun blog de temática libre creado 
e xestionado polo alumno 20% 

 
TICB 6.1.2 Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas nas que está rexistrado e que ofrecen servizos de 
formación, lecer, etc 
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TICB 6.2.1 Participa activamente en redes sociais con criterios de 
seguridade 
 

▪ Coñecer o alto grado de difusión das redes sociais para 
utilizalas con responsabilidade e respecto aos demáis. 
 
▪ Ter consciencia da pegada dixital que deixamos ao emitir 
mensaxes nas redes sociais. 
 
▪ Coñecer a letra pequena no contrato que aceptamos ao 
rexixtrarnos nunha rede social 

Valorar o impacto sobre a comunidade dunha iniciativa 
promovida polos alumnons de TIC e difundida por diversas redes 
socias seguindo diferentes estratexias 

20% 
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TICB 3.2.2 Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e 
video, edita a información mediante software específico e crea 
novos materiais en diversos formatos. 
 

▪ Capturar video, descargalo e cambialo de formato.  

▪ Editar video e audio co Movie maker. 

▪ Publiacr un video en YouTube 

Valoración en pequeño grupo dunha producción propia 
audiovisual 60% 
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4.3.3 Temporalización, actividades e recursos materiais. 
 
 

 
 
  

 

 Naturalmente, ademáis das actividades e tareas propostas cada unidade didáctica 

necesitará varias sesións de exposición mediante diversos medios dos contidos 

necesarios para o su desenrolo. 

Actividad o tarea Recursos Horas ABRIL MAIO XUÑO 

UD 7:  Web 2.0 e redes sociais 13             

7.1  Buscar, seleccionar e 
comparar as diferentes opcións 
de aloxamento blog. 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 1 x  x x x x x x x x x x 

7.2 Creación dun blog de 
temática libre. ▪ 20 PC´s con  conexión a internet 2 x  x x         

7.3 Xestión e actualización do 
blog persoal ata fin de curso. ▪ 20 PC´s con  conexión a internet 3 x  x x x x x x x x x x 

7.4 Rexistro en varias redes 
sociais e lectura detida da letra 
pequena do contrato que se 
ACEPTA 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 2   x x         

7.5 Elexir en gran grupo unha 
iniciativa que afecte 
ácomunidade educativa. 

 1    x         

7.6 Deseñar estratexias usando 
diferentes redes sociais para 
difundir e aumentar o impacto da 
iniciativa elexida. 

▪ 20 PC´s con  conexión a internet 4     x x       

 

UD 8:  Edición de video 14             

8.1 Crear un pequeno guión para 
un corto de ata 5 minutos de 
duración. Grupos de 4 alumnos. 

▪ 20 PC´s con  conexión a 
internet 3     x x x x     

8.2 Grabar as diferentes esceas 
do corto. 

▪ Videocámara 

▪ Teléfono móvil 
5     x  x x x x x x 

8.3 Editar os videos e fusionalos 
co Movie Maker 

▪ 20 PC´s con  conexión a 
internet 5          x x x 

8.4 Subir o corto a YouTube ▪ 20 PC´s con  conexión a 
internet 1            x 
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5. Criterios de calificación. 
 
  A calificación parcial da cada unha das tres  avaliacións determinarase a partir da 

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas nas táboa 1.1, 

2.1 e 3.1 respectivamente e tendo en conta que: 

 

 
CALIFICACIÓN PARCIAL 

 

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número 

entre 0 e 10. 

 

 

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media ponderada tendo en 

conta o peso de cada instrumento recollidos nas táboas 1.1, 2.1 e 3.1 para cada 

unha das tres avaliacións: 

 

Calificación parcial = Σ calificación instrumento * peso instrumento 

 

 

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro 

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o 

alumno alcanzou os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación para cada avaliación. 

 

 

 

 

 O alumno cunha nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do 

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a 

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as 

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco. 

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de 

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos. 
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CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO 

 

 A calificación global de xuño vendrá dada pola media aritmética das tres  

calificacións parciais. 

 

 A nota do boletín de xuño será a aproximación ao enteiro máis cercano da 

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno 

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TIC de 

4º ESO superada coa nota correspondente 

 

 

 
 
 
 Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5 

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que 

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto 

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a 

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos. 

 

 
CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO 

 

 

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da 

calificación de setembro. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno 

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares 

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TIC de 4º 

ESO superada coa nota correspondente 
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6. Medidas de atención á diversidade. 
 
 Despois da avaliación inicial do grupo de alumnos considero que non é preciso na 

materia de TIC tomar medidas individuais de atención á diversidade. 

 
 
7. Actividades complementarias e extraescolares. 
 

Sen determinar na data de entrega da programación.  

 
 
8. Avaliación  da programación didáctica 
 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoevaluación da 

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, propoñemos o 

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto; 

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no 

seguinte. Dita ferramenta se describe a continuación. 

 

 

ASPECTOS A AVALIAR A SALIENTAR… A MELLORAR… 

Temporalización    

Desenvolvemento dos obxectivos 
didácticos   

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas   

Recursos   

Claridade nos criterios  
de avaliación   

Uso de diversas ferramentas de 
avaliación   

Atención á diversidade   
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9. Materias pendentes. 
 
 Dado que é unha materia que non existe en cursos anteriores non pode haber 

alumnos con ela pendente. 

 

 

   
10. Avaliación inicial. 
 
 Terá lugar nos primeiros 15 días do curso, consistirá nunha proba tipo test e a súa 

finalidade é comprobar o grao de competencia que ten o alumno con relación a: 

 

 Vocabulario básico informático. 

 Hardware básico. 

 Funcións básicas do SO. 

 Ofimática. 

 Seguridade informática. 

 Redes sociais. 

 Búsqueda información na rede. 

 Edición multimedia 

 

 Os resultados da proba servirán para identificar aqueles alumnos que poidan 

necesitar algún tipo de actuación individual a nivel curricular ou metodolóxico. 
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11. Concreción dos elementos transversais. 
 
 
 Todas as actividades e tareas do curso traballarán en maior ou menor medida 

aspectos relativos a: 
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12. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 

 

 

ESCALA 
Indicadores de logro do proceso de ensino  

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.      

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.      

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.      

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.     

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.      

8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

10. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo      

 

 

ESCALA 
Indicadores de logro da práctica docente  

1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.      

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.      

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE     

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.     

6. Combínase o traballo individual e en equipo.      

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da corrección 
das probas, traballos, etc. 

    

12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

13 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares     

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…      
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A)  Introdución e contextualización

Esta  programación  pretende  ser  una  guía  útil  para  a  impartición  da  materia  de

Tecnoloxía industrial  1  no primeiro curso do bacharelato no ano 2017-2018 no IES

Ribeira do Louro de Torneiros (O Porriño).  O profesor que impartirá a asignatura será

D. Arturo Longa Portabales.

Cóntanse con tres sesións semanais. Isto supón un esforzo de síntese bastante grande

por parte do profesor debido a mayor cantidade de contidos a impartir cunha sesión

semanal  menos  respecto  a  ley  anterior.  Tamén  podese  recoñecer  que  neste  caso

concreto, o problema anterior amortíguase algo debido a que se dispón dun grupo non

moi  numeroso  (  8  alumnos  e  2  alumnas)  con  aceptables  expedientes  académicos

anteriores (salvo algunha excepción).
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B) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción que

recolla  a  relación  dos  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  da  materia  que

forman parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no decreto 86/2015 publicado no DOGA num 120 do 29 de Xuño de

2015. Paxs 26731-26735. Para cada un dos estándares de aprendizaxe se especifican

as competencias clave.

Na área de Tecnoloxía industrial 1 incidiremos no traballo de todas as competencias de 

xeito sistemático facendo fincapé nas máis afines á área.

A continuación se explica como dende a materia de 1º de Bacharelato de Tecnoloxía 

Industrial 1 se traballa para acadar cada tipo de competencia.

B.1) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é patente no deseño de máquinas onde se deben 

calcular distintos parámetros e magnitudes, así coma o uso de técnicas de medición e 

de analise gráfica. Para o completo dominio de esta materia, e necesario o dominio do 

proceso de resolución de problemas.

B.2) Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é mediante 

o uso dun vocabulario técnico específico como se pretende obter unha comprensión 

profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá habilidades 

relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e análise de 

información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles de 

comunicación.
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B.3) Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha 

banda, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en 

todo o proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Doutra 

banda, o seu uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. 

E para rematar, no bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais 

no deseño e desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións.

B.4) Conciencia e expresións culturais

Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require dun

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá.

B.5) Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado 

terá ocasión de presentar as súas ideas e razonamientos, xustificando e defendendo a 

súa solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, 

gestionando conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e 

tolerancia.

B.6) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O desenvolvemento desta competencia se fomenta mediante a creatividade e a 

asunción de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas 

tecnolóxicos, xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis 

importante, transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as 

habilidades de planificar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados.
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B.7) Aprender a aprender

Nesta materia trabállase a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes 

alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha planificación 

dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se evalúa a súa 

idoneidad. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa de información, 

favorece o adestramento de devandita competencia.

C) Obxectivos da materia

Os  obxectivos  xerais propostos  para  a  etapa  do  bacharelato  veñen  recollidos  no

decreto  86/2015  do  25  de  xuño  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia (titulo II

capitulo I artigo 26 paxinas 25466-67. Dentro do mesmo decreto, se relacionan ditos

obxetivos cos contidos (paxinas 26731-26735) e as competencias clave (paxina 25441).

A continuación, concretamos ditos obxectivos e contidos ademais da sua relación coas

correspondentes competencias clave xa descritas no apartado anterior.

Obxectivos específicos da materia:

1-Coñecer os distintos recursos enerxéticos así como a súa obtención e tratamento

económico.

2-Utilizar  con  destreza  da  representación  gráfica  por  bloques,  sendo  capaz  de

interpretar o funcionamento dun sistema a partir dos seus bloques, como deseñar o seu

propio. 
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3-Calcular balances enerxéticos.

4-Coñecer os materiais de uso técnico (especialmente plásticos, pétreos, cerámicos,

metálicos e madeira), as súas características, así coma a súa obtención e tratamento

económico.

5-Calcular balances másicos.

6-Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas na

construcción de prototipos. 

7-Coñecer, cumprir, esixir e respectar as normas de seguridade e hixiene no traballo,

sendo consciente das consecuencias de posibles accidentes no taller de Tecnoloxía.

8-Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e

para xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.

9.  Desenvolver  coñecementos  básicos  de  mecánica,  neumática,  electrónica,

electricidade e sistemas de control. 

10-Recoñecer os elementos dun circuíto (eléctrico, electrónico, neumático), coñecendo

as súas características e utilidade dentro do mesmo. 

11-Desenvolver coñecementos básicos de mecánica.

12-Recoñecer os elementos dun sistema mecánico  coñecendo as súas características

e utilidade dentro do mesmo. 
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13-Desenvolver coñecementos básicos electrónica e electricidade.

14-Coñecer os efectos da corriente eléctrica así como a súa versatilidade. 

15-Recoñecer  os elementos dun circuíto  (eléctrico,  electrónico),  coñecendo as súas

características e utilidade dentro do mesmo. 

16-Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos eléctricos  e electrónicos .

17-Desenvolver coñecementos básicos de  neumática e hidráulica. 

18-Coñecer os efectos da  corrente neumática así como a súa versatilidade.

 19-Recoñecer os elementos dun circuíto neumático, coñecendo as súas características

e utilidade dentro do mesmo. 

20-Analizar, deseñar, simular, montar e medir circuítos  neumaticos.

21- Desenvolver coñecementos básicos de sistemas de control. 

22- Utilizar os coñecementos adquiridos no control de automatismos ou robots. 

23-Analizar, deseñar, simular, montar e medir un sistema de control básico.

24- Recoñecer a importancia da tecnoloxía na vida cotidiá. 

25- Utilizar sistemas e aplicacións informáticas para a elaboración dun proxecto.
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26- Realizar interpretacións a través de esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos. 

27-Utilizar  os  medios  tecnolóxicos  na  elaboración  e  comunicación  de  proxectos

técnicos.

28-Empregar ferramentas e recursos informáticos adecuados no proceso de deseño e

para xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable. Temporalización dos 
contidos e relación coas competencias.

A  planificación  temporal  está  recollida  na  táboa  1  seguinte,  na  que  se  fai  a

TITULACIÓN  das  distintas  unidades  didácticas,  a  sua  SECUENCIACIÓN,

TEMPORIZACIÓN, XUSTIFICACIÓN e por ultimo, a AVALIACIÓN onde se sitúa.

U.D. TÍTULO XUSTIFICACIÓN TEMPORA-
LIZACIÓN

AVALIA
CIÓN

1 Recursos
enerxéticos

As  solucións  tecnolóxicas  non
funcionan sen enerxía

8 sesións 1ª

2 Recursos
materiais

As  solución  tecnoloxicas  non
funcionan sen materiais

8 sesións 1ª

3 Técnicas  de
fabricación

Importancia  de  saber  as  operación
necesarias  para  a  fabricación  de
solucións tecnolóxicas

6 sesións 1ª

4 Impacto
ambiental  da
actividade
tecnoloxica

Toda  actividade  producida  polas
persoas  ten  consecuencias
ambientais. Poden ser irreversibles

6 sesións 1ª

5 máquinas.
Estudo xeral

Necesidade de ter una visión xeral da
máquina  antes  de  estudar  os
subsistemas de que esta formado

5 sesións 2ª
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6 Sistemas
mecanicos  de
transmisión  e
transformacion

Se  tratan  dos   subsistemas  que
formaban  fundamentalmente  as
máquinas  anteriores  a  máquina  de
Watt. Siguen tendo vixencia

20
sesións

2ª

7 Circuitos
eléctricos  e
electrónicos

A maioria das solucions tecnolóxicas
actuais teñen orixe eléctrico

20
sesións

2ª

8 Circuitos
hidráulicos  e
neumáticos

Gran  aplicación  en  máquinas-
ferramenta e robots

18
sesións

3ª

9 Sistemas
automáticos  de
control

Gran  desenrolo  da  robótica  en
procesos industriais

14
sesións

3ª

10 Deseño,
producción  e
comercialización

Tema compendio de todo o anterior e
a súa repercusión social.

6 sesións 3ª

Nota: Se se suman as sesións que se lle adican a cada estándar de aprendizaxe, en

ocasións o total suma máis sesións das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que as

veces trabállanse varios estándares ao tempo.

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do curso

no que se comezan a tratar a unidade didáctica, pero non quere dicir que unha vez que

se pasa a seguinte  non se volvan a tocar ou ampliar o impartido anteriormente. 

Se conta con tres sesións semanais (cada una delas de 50 minutos). Nas tres sesións o

grupo atoparáse no Taller 1 do instituto. 
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U.D. OBXECTIVOS CONTIDOS COMPETENCIAS
CLAVE

1 Xerais: d/e/g/h/i/l/p
Concretos:  
1-Coñecer os distintos recursos enerxéticos 
así como a súa obtención e tratamento 
económico.
 2-Utilizar con destreza da representación 
gráfica por bloques, sendo capaz de 
interpretar o funcionamento dun sistema a 
partir dos seus bloques, como deseñar o seu 
propio. 
3-Calcular balances enerxéticos.

Xerais:  B41/B43
Concretos:
1-Definición,  cuantificación  e  clasificación
da enerxía.
2-Leis  da  termodinámica  (balances  de
nerxia e rendementos)
3-recursos enerxéticos.
4-Centrais eléctricas
5-Instalacións eléctricas

CMCCT/CCL/CSC/
CD

2 Xerais: d/e/g/i
Concretos: 
1-Coñecer os materiais de uso técnico 
(especialmente plásticos, pétreos, cerámicos, 
metálicos e madeira), as súas características, 
así coma a súa obtención e tratamento 
económico.
2-Calcular balances másicos.

Xerais: B31/B32
Concretos:
1-Materiais:  definición,  descripción,
clasificación
2-Balances de materia, pureza

CMCCT/CAA/CCL/

3 Xerais: d/e/g/i
Concretos: 
1-Demostrar ter destrezas técnicas no uso de 
materiais, ferramentas e máquinas na 
construcción de prototipos. 
2-Coñecer, cumprir, esixir e respectar as 
normas de seguridade e hixiene no traballo, 
sendo consciente das consecuencias de 
posibles accidentes no taller de Tecnoloxía

Xerais:  B33
Concretos:
1-Procedementos de fabricación
2-Normas de seguridad
3-Rendementos

CMCCT/CCL/CSC
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4 Xerais: d/e/g/h/i/l/p
Concretos: 
1-Empregar ferramentas e recursos 
informáticos adecuados no proceso de deseño
e para xerar a documentación asociada ao 
proceso tecnolóxico.

Xerais:   B42/B43/B34
Concretos:
1-Técnicas  de  aforro  dos  recursos
materiais e enerxéticos
2-Aplicación   dos  balances  enerxéticos  e
materiais nas técnicas de aforro.

CMCCT/CCA/CSC/
CD

5 Xerais: d/e/g/i
Concretos: 
1. Desenvolver coñecementos básicos de 

mecánica, neumática, electrónica, 
electricidade e sistemas de control. 

2-Recoñecer os elementos dun circuíto 
(eléctrico, electrónico, neumático), 
coñecendo as súas características e 
utilidade dentro do mesmo. 

Xerais: B21
Concretos:
1-Definicion,  composición  xeral  dunha
máquina.
2-Diagramas de bloques

CMCCT/CAA/CCL

6 Xerais: d/e/g/i/m
Concretos: 
1-Desenvolver coñecementos básicos de 

mecánica, 
2-Recoñecer os elementos dun sistema 

mecánico  coñecendo as súas 
características e utilidade dentro do 
mesmo. 

Xerais:B22/B26
Concretos:
1-Estudo científico do movemento.
2-Mecanismos  de  transmisión  e
transformación (composición) simples
3-Descripción cinética
4-Descripción dinámica
5-Descripción enerxética
6-Mecanismos compostos

CMCCT
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7 Xerais: d/e/g/i/m
Concretos: 
1-Desenvolver coñecementos básicos 

electrónica e electricidade 
2-Coñecer os efectos da corriente eléctrica así

como a súa versatilidade. 
3-Recoñecer os elementos dun circuíto 

(eléctrico, electrónico), coñecendo as súas
características e utilidade dentro do 
mesmo. 

4-Analizar, deseñar, simular, montar e medir 
circuitos eléctricos  e electrónicos .

Xerais:B23/B25/B26/B27
Concretos:
1-Corrente eléctrica (estudio científico)
2-Circuitos  eléctricos:  descripción  e
clasificación.
3-Circuitos  electrónicos:  descripción  e
clasificación

CMCCT/CAA/CSIE
E/CD/CCL

8 Xerais: d/e/g/i/m
Concretos: 
1-Desenvolver coñecementos básicos de  

neumática e hidráulica. 
2-Coñecer os efectos da  corrente neumática 

así como a súa versatilidade. 
3-Recoñecer os elementos dun circuíto 

neumático, coñecendo as súas 
características e utilidade dentro do 
mesmo. 

4-Analizar, deseñar, simular, montar e medir 
circuítos  neumaticos .

Xerais: B24/B245/B26/B27
Concretos:
1-Corriente neumática e hidráulica (estudo
científico)
2-Circuitos  neumáticos:  descripción  e
clasificación.
3-Circuitos  hidráulicos:  descripción  e
clasificación

CMCCT/CAA/CSIE
E/CD/CCL
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9 Xerais: d/g/i/m
Concretos:
1-  Desenvolver coñecementos básicos de 

sistemas de control. 
2- Utilizar os coñecementos adquiridos no 

control de automatismos ou robots. 
3-Analizar, deseñar, simular, montar e medir 
un sistema de control básico

Xerais:B28/B29
Concretos:
1-Sistemas  de  control:  definición,
descripción e clasificación

CMCCT/CAA/CSIE
E/CD/CCL

10
Xerais: a/c/e/g/h/i/l/m/p
Concretos:
1- Recoñecer a importancia da tecnoloxía na 
vida cotidiá. 
2- Utilizar sistemas e aplicacións informáticas 
para a elaboración dun proxecto.
3- Realizar interpretacións a través de 
esbozos e bocetos de produtos tecnolóxicos. 
4-Utilizar os medios tecnolóxicos na 
elaboración e comunicación de proxectos 
técnicos.
5-Empregar ferramentas e recursos 
informáticos adecuados no proceso de deseño
e para xerar a documentación asociada ao 
proceso tecnolóxico.

Xerais:B11/B12/B13/B14
Concretos:
1-Proceso de deseño: etapas
2-Control de calidade: etapas
3-Creación de proxectos: etapas

CMCCT/CAA/CSC/
CSIEE/CCL
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Os criterios  de  avaliación  para  a  materia  de  TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL  I   veñen

recollidos no decreto 86/2015 do 25 de xuño polo que se establece o currículo  da

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na comunidade autónoma de Galicia

no  anexo  (paxinas  26731-26735).  A  continuación,  asociamos  ditos  criterios  de

avaliación coas respectivas unidades  na seguinte táboa:

UNIDADE
DIDÁCTICA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1 B4.1
2 B3.1/B3.2
3 B3.3
4 B3.4/B4.2
5 B2.1
6 B2.1/B2.2
7 B2.1/B2.2/B2.3
8 B2.1/B2.2/B2.3
9 B2.4
10 B1.1/B1.2

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia e 3º.  Procedementos e
instrumentos de avaliación

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que se

mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  tambén  aparecen  reflectidos  na

mesma táboa.

No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia
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Táboa 2. 1ª Avaliación:

UNIDADE
DIDÁCTICA

ESTANDAR  DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO  MIN.
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

PESO

1 TI1B411 Describe as formas de producir enerxía en relación co custo de
producción, o impacto ambiental e a sustentabilidade

80% Proba  individual
escrita 1

0,4

1 TI1B412 Debuxa diagramas de bloques de diferentes tpos de centrais de
producción de enerxía  e explica  cada bloque consttutvo e as
suas interrelacións

100% Proba  individual
escrita 1

0,1

1 TI1B421 Explica  as  vantaxes  que  supón  desde  o  punto  de  vista  do
consumo que un edifcio estea certfcado enerxétcamente

50% Informe individual
escrito 1

0,1

1 TI1B422 Calcula os custos de consumo enerxétco de edifcios de vivendas
ou industriais partndo das necesidades e/ou dos consumos dos
recursos utlizados

50% Informe individual
escrito 1

0,1

2 TI1B311 Establece a relación entre a estructura interna dos materiais e as
súas propiedades

80% Proba  individual
escrita 2

0,4

2 TI1B312 Explica como se poden modifcar as propiedades dos materiais
tendo en conta a súa estructura interna

80% Proba  individual
escrita 2

0,1

2 TI1B321 Describe apoiándose na información obtda en internet materiais
imprescindibles  para  a  obtención  de  productos  tecnolóxicos
relacionados coas tecnoloxías da información e da comunicación.

50% Informe individual
escrito 2

0,1

3 TI1B331 Explica as principais técnicas utlizadas no proceso de fabricación
dun producto dado

80% Proba  individual
escrita 2

0,4

3 TI1B332 Identfca as máquinas e as ferramentas utlizadas no proceso de
fabricación dun producto dado

100% Proba  individual
escrita 2

0,4

3 TI1B333 Descrebe as principais  condicións de seguridade que se deben
aplicar nun determinado ámbito de producción desde o punto de
vista tanto do espazo como da seguridade persoal.

100% Informe individual
escrito 2

0,1

4 TI1B411 Describe as formas de producir enerxía en relación co custo de
producción, o impacto ambiental e a sustentabilidade

75% Proba escrita 1 0,4

4 TI1B423 Elabora  plans  de  reducción  de  custos  de  consumo  enerxétco
para locais ou vivendas, identfcando os puntos onde o consumo
poida ser reducido

60% Informe individual
escrito 1

0,1

4 TI1B341 Coñece o impacto ambiental que poden ter as técnicas utlizadas 80% Informe indiv. escrito 2 0,1
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Táboa 2. 2ª AVALIACIÓN:

UNIDADE
DIDACTICA

ESTANDAR  DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO  MINIMO  DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO

5 TI1B211 Describe a función que consttúen unha
máquina  dada  explicando  de  forma
clara  e  co vocabulario  axeitado a  sua
contribución ao conxunto

80% Proba escrita individual  1 0,4

5 TI1B212 Debuxa  diagramas  de  bloques  de
máquinas-ferramenta  explicando  a
contribución  de  cada  bloque  o
conxunto da máquina

100% Proba escrita individual 1 0,4

6 TI1B222 Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamento  dun  sistema mecánico
a partr dun esquema dado.

75% Proba escrita individual 1 0,4

7 TI1B221 Deseña utlizando un programa de CAD
o  esquema  dun  circuito  eléctrico-
electrónico  que  dea  resposta  a  una
necesidade dada

100% Practca individual por ordenador
1

0,05

7 TI1B222 Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamiento dun circuito eléctrico-
electrónico  a  partr  de  un  esquema
dado.

75% Proba escrita individual 2 0,4

7 TI1B231 Verifca  a  evolución  dos  sinais  en
circuitos  eléctricos-electrónicos
debuxando as súas formas e os valores
nos puntos característcos

50% Practca individual por ordenador
2
Practca de montaxe por parellas
1

0,1

0,05
7 TI1B232 Interpreta  e  valora  os  resultados

obtdos  de  circuitos  eléctricos-
electrónicos

80% Proba escrita individual 2 0,4
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Táboa 2.  3ª AVALIACIÓN:

UNIDADE
DIDÁCTICA

ESTANDAR  DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTANDAR GRAO MINIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN PESO

8 TI1B221 Deseña utlizando un programa de CAD o
esquema  dun  circuito  neumátco  e
hidráulico  que  dea  resposta  a  una
necesidade dada

100% Practca de montaxe por parellas
1

0,05

8 TI1B222 Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamiento  dun  circuito  hidráulico  e
neumátco a partr de un esquema dado.

75% Proba escrita individual 1 0.4

8 TI1B231 Verifca a evolución dos sinais en circuitos
neumátcos  e  hidráulicos  debuxando  as
súas  formas  e  os  valores  nos  puntos
característcos

50% Practca individual por ordenador
2
Practca de montaxe por parellas
1

0,1

0,05
8 TI1B232 Interpreta  e  valora  os  resultados  obtdos

de circuitos neumátcos hidráulicos
Proba escrita individual 1 0,4

9 TI1B241 Diseña  constrúe  e  programa  un  sistema
automátco ou robot cos actuadores e os
sensores axeitados para que o seu 
funcionamento  solucione  un  problema
determinado

80% Informe por parellas por escrito1
Proba oral individual relacionada
co informe por parellas
Montaxe por parellas do robot

0,05

0,1
0,15

10 TI1B111 Deseña una proposta dun novo producto
tomando  como  base  una  idea  dada
explicando  o  obxectvo  de  cada  etapa
signifcatva  necesaria  para  lanzar  o
producto ao mercado

50% Traballo escrito individual 1 0,1

10 TI1B121 Elabora o esquema dun posible modelo de
excelencia razoando a importancia de cada
axente implicado

50% Traballo escrito individual 1 0,1

10 TI1B122 Desenvolve  o  esquema  dun  sistema  de
xeston  de  calidade  razoando  a
importancia de cada axente implicado

50% Traballo escrito individual 1 0,1
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E)  METODOLOXÍA,  SECUENCIACIÓN  DE  ACTIVIDADES  E  MATERIAIS

DIDACTICOS:

Traballamos cun alumnado encamiñado a facer una carreira universitaria ou un ciclo

superior de FP. Estes estudos obrigan ter a suficiente madurez para poder razonar a

partir de principios e leyes xerais e polo tanto, abstractos. En consecuencia, respecto a

forma de razonar, se adoptará una metodoloxía con enfoque deductivo partindo dos

principios científicos correspondentes. Isto non impide aplicar a inductiva dos resultados

concretos obtidos a partir de solucións tecnolóxicas concretas. En cuanto a relación coa

realidade, a metodoloxía basearase na teoría dos sistemas e polo tanto será simbólica.

Isto non impide o alumnado de vez en cuando o uso da sua intuición. Respecto a como

se sistematiza os coñecementos, o enfoque será globalizado para manter a coherencia

coa forma de razoar. Isto non implica que de vez en cuando, se siga o camiño inverso

onde partindo da especialidade cheguemos a globalidade. E por ultimo, supoñendo que

o alumnado parte de un coñecemento previo heurístico desenrolado na ESO, dende o

punto  de  vista  da  aceptación  do  ensinado,  se  adoptara  un  enfoque  dogmático.  O

enfoque  heurístico  se  adoptará  ante  coñecementos  novos  e  non  sabidos  polo

alumnado.

Na  seguinte  táboa  ven  reflectidas  as  actividades  de  ensino-aprendizaxe

relacionadas  cos  materiais  didácticos  por  cada  unidade  didáctica  así  coma o

enfoque metodolóxico:
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UNIDADE
DIDÁCTICA

ENFOQUE
METODOLÓXICO

ACTIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAXE MATERIAIS DIDÁCTICOS

1 Deductivo
Sistémico
Globalizado
Dogmático

1-Exposición  oral  inicial  por  parte  del  profesor  dos
fundamentos científicos
2-Visionado  dun  vídeo  das  centrais  e  instalacións
eléctricas para descripción tecnolóxica.
3-Traducción do vídeo a representación de bloques.
4-Realización de problemas e actividades de reforzo

1-Pizarra tradicional e dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Boletíns  de  problemas
propios
4-Boletín propio de reforzo
5-vídeos  e  fotografías  sobre
centrais  eléctricas,
instalacións  eléctricas  e
fontes de enerxía.

2 Deductivo
Sistémico
Globalizado
Dogmático

1-Exposición  oral  inicial  por  parte  del  profesor  dos
fundamentos científicos
4-Realización de problemas e actividades de reforzo

1-Pizarra tradicional 
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Boletíns  de  problemas
propios
4-Boletín propio de reforzo

3 Inductivo
Sistémico
Globalizado
Por descubrimento

1-Visionado do vídeo de técnicas de fabricación.
2-Esquematización do expuesto no vídeo. Exposición
de conclusións.
3-Realización de problemas e actividades de reforzo
4-Ampliación da información mediante búsqueda en
internet

1-Pizarra dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-vídeos  de  procesos  de
fabricación.
4-Boletín  de  problemas
propio
5-Boletín propio de reforzo
6-Ordenador e internet
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4 Inductivo
Sistémico
Globalizado
Por
descubrimiento

1-Visionado  do  vídeo  Impacto  ambiental  da
actividade tecnoloxica
2-Esquematización  de  lo  expuesto  en  el  vídeo.
Exposición de conclusiones.
3-Realización de problemas e actividades de reforzo
4-Ampliación de la  información mediante búsqueda
en internet

1-Pizarra dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-vídeos  de  procesos  de
fabricación.
4-Boletín  de  problemas
propio
5-Boletín propio de reforzo
6-ordenador e internet

5 Deductivo
Sistémico
Globalizado
Dogmático

1- Exposición oral inicial por parte del profesor de los
fundamentos científicos
2-Realización do cuestionario

1-Pizarra tradicional
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Cuestionario propio

6 Deductivo
Sistémico
Globalizado
Dogmático

1-Exposición oral inicial por parte del profesor de los
fundamentos científicos
2-Realización de problemas e actividades de reforzo

1-Pizarra tradicional
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Boletín  de  problemas
propio
4-Boletín propio de reforzo

7 Deductivo
Sistémico
Globalizado
Dogmático

1-Exposición oral inicial por parte del profesor de los
fundamentos científicos
2-Visionado  del  vídeo  elementos  eléctricos  e
electrónicos.
3-Esquematización da información
4-Realización de problemas e actividades de reforzo
5-Realización de montaxes con operadores eléctricos
e electrónicos
6-Diseño de circuitos mediante simulación.

1-Pizarra tradicional e dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Vídeos  de  sistemas
eléctricos e electrónicos.
4-Boletín  de  problemas
propio
5-Boletín propio de reforzo
6-Equipo de montaje eléctrico
7-Ordenador  e  simulador
TINA

8 Deductivo
Sistémico
Globalizado

1-Exposición oral inicial por parte del profesor de los
fundamentos científicos
2-Visionado  del  vídeo  elementos  neumáticos  e

1-Pizarra tradicional e dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
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Dogmático hidráulicos.
3-Esquematización da información
4-Realización de problemas e actividades de reforzo
5-Realización  de  montaxes  con  operadores
neumáticos e hidráulicos
6-Deseño de circuitos mediante simulación

3-vídeos  de  circuitos
neumáticos.
4-Boletín  de  problemas
propio
5-Boletín propio de reforzo
6-ordenador  e  simulador  de
circuitos neumáticos
7-Equipos  de  montaje
neumatico

9 Inductivo
Sistémico
Globalizado
Descubrimiento

1-Exposición oral inicial por parte del profesor de los
fundamentos científicos
2-Visionado del vídeo sistemas de control.
3-Esquematización da información
4-Realización do cuestionario
5-Realización de montaxes con robots
6-Deseño de circuitos mediante simulación

1-Pizarra tradicional e dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Vídeos  de  sistemas  de
control 
4-Equipos  de  montaje
(robots)
5-Cuestionario propio

10 Inductivo
Sistémico
globalizado
descubrimiento

1-Visionado do vídeo procesos de deseño e control
de calidade.
2-Ampliación da información mediante búsqueda por
internet
3-Esquematización da información obtida e impartida
e exposición de conclusións.

1-Pizarra dixital
2-Esquemas  e  mapas
conceptuais propios
3-Vídeos  de  procesos  de
deseño e control de calidade.
4-Ordenador e internet
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f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

1-Pizarra tradicional: Para a resolución de problemas

2-Boletín propio de problemas: para afianzar os conceptos reflectidos nos esquemas

3-Esquemas e mapas conceptuais propios: para resumir e representar os contidos.

4- Pizarra dixital: Para simulacións, vídeos e en xeral, material multimedia

4-Boletín propio de reforzo: como repaso dos contidos impartidos.

5-Vídeos e fotografías como afianzamiento e ampliación dos contidos

a)  Centrais eléctricas, instalacións eléctricas e fontes de enerxía.

b) Procesos de fabricación

c) Consecuencias da actividade tecnolóxica

d) Sistemas eléctricos e electrónicos

e) Elementos neumáticos e hidráulicos

f) Deseño e control de calidade

g) Sistemas de control

6-Equipos de montaxe: Como afianzamento e ampliación dos contidos

a) Operadores eléctricos e electrónicos

b) Operadores neumáticos

c) Sistemas de control (robots)

7- Ordenadores con conexión a Internet: Para búsqueda de información.

8-Cuestionarios propios: Como afianzamento
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G) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

A  calificación  parcial  de  cada  una  das  tres  avaliacións  determinaráse  a  partir  da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas nas táboas

indicadas no apartado anterior tendo en conta que:

a) O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un numero

entre 0 e 10.

b) A calificación parcial de cada avaliación faráse coa media ponderada tendo

en conta o peso de cada instrumento recollidos nas táboas indicadas no

apartado anterior. Para cada una:

 

  Calificación parcial=Ʃ calificación instrumento*peso instrumento

c) A nota do boletín de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

mais cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicara que

o  alumno  alcanzou  os  obxectivos  e  acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación de cada avaliación.

d) O alumno cunha nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse as probas de

recuperación tendo en conta que non terá que repetir as probas asociadas aos

instrumentos de avaliación con calificación mayor ou igual que 5. Estas probas

terán coma referencia os graos mínimos de consecución de cada estándar e polo

tanto, terán una calificación máxima de 5 puntos.

e) A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais

f) A nota  do boletín  de  xuño será  a  aproximación ao enteiro  mais  cercano da

calificación global de xuño. Unha nota igual o superior a 5 indicara que o alumno

alcanzou en términos xerais, os obxetivos e acadou as competencias curriculares
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establecidas  na  programación.  A  efectos  administrativos  terá  a  materia  de

tecnoloxia industrial 1 superada coa nota correspondente.

g) Os alumnos que non acaden en Xuño una nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta

proba,que poderá constar de ferramentas de avaliación variadas terá carácter

xeral e polo tanto será a mesma para todos os alumnos que se presenten. Terá

un valor máximo de 10 puntos.

h) No boletín  de septembro será una aproximación ao enteiro  mais cercano da

calificación de septembro. Unha nota igual ou superior a 5 indica que o alumno

acadou as competencias curriculares  establecidas na programación e a efectos

administrativos  terá  a  materia  de  tecnoloxía  industrial  1  superada  coa  nota

correspondente.

i) Se dedicara unha sesión para solucionar os problemas planteados na proba 
escrita.

j) Se correxirán os erros cometidos nas pruebas orais no momento da súa 
realización.

k) Se entregarán os traballos correxidos.

l) Os alumnos con calificación final negativa (menor de 5 puntos), terán que facer 
unha prueba de recuperación das partes calificadas de modo negativo. Ditas 
probas só terán efecto se o alumnado consegue unha nota igual ou superior a 5 
puntos en cada unha delas. 

m) O visionado das probas escritas serán de modo individual e en presencia do 
profesor.

n) Estas probas tamén servirán para que o alumnado poida mellorar as súas 
calificacións.
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h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Indicadores de logro do proceso de ensino 

ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2.  Conseguiuse  motivar  para  lograr  a  actividade
intelectual e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4.  Conseguiuse  a  participación  activa  de  todo  o
alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6.  Adoptáronse  as  medidas  organizativas  adecuadas
para atender ao alumnado con NEAE.

 7.  Atendeuse  adecuadamente  á  diversidade  do
alumnado. 

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 
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Indicadores de logro da práctica docente 

ESCALA

1 2 3 4
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1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5.  Utilízanse  distintas  estratexias  metodolóxicas  en
función dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos
máis significativos derivados da corrección das probas,
traballos, etc.
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12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

i)  Organización das actividades de seguimento,  recuperación e avaliación das
materias pendentes

Tratandose de un primeiro de curso dentro dunha nova titulación, non se da o caso de

alumnado  que  teña  pendente  a  tecnoloxia  de  cuarto  da  ESO.  Por  outra  banda,

tampouco  existen  alumnos  de  segundo  de  bacharelato  coa  tecnoloxía  industrial  I

pendente. En consecuencia non se considera esta situación. 

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados

Cada  unidade  didáctica  comezaráse  cunha  revisión  dos  conceptos  que  en  teoría

deberían recordar o alumnado o ser impartidos nos cursos anteriores. Isto se fará a

modo de cuestionario oral ao tratarse dunha clase cun numero reducido de alumnos

que ademáis por estar en bacharelato, se lles supón un nivel de madurez que lles faga

coñecer as suas limitacions. 

A preavaliacion irá encaminada ao repaso de conceptos máis que en explicalos de

novo. Ainda así, co fin de favorecer a adaptación ao novo curso, o alumno terá a modo

individual  a oportunidade de facer consultas o profesor e para isto habilitaráse una

sesión de recreo semanal. 
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Resumindo, a preavaliación non se fará ao principio do curso senón ao principio de

cada unidade didáctica de forma moito máis concreta. Así vense para cada tema a

tratar as posibles carencias do alumnado. E no momento que se detecten o profesor

tomará as medidas oportunas para solucionalas.  Como poden ser tarefas de reforzo,

fichas con teoría “de cursos anteriores”, etc.

l) Medidas de atención á diversidade.

Na  aula  non  existe  ningún  alumno  con  características  especiais  que  obriguen  a

considerar esta situación.

m) Concreción dos elementos transversais

* Comprensión lectora: aplícase para todas as unidades destacando as unidades 
1,2,3,4,10.

* Comprensión oral e escrita: aplícanse para todas  as unidades destacando as 
unidades 1,2,3,4,10.

* Comunicación audiovisual: aplícase en todas as unidades destacando as 
unidades 5,6,7,8,9

* Tecnoloxías da comunicación: aplícanse en todas as unidades.

* Emprendimento e iniciativa creatividades autónoma: aplícanse en todas as 
unidades destacando as unidades 5,6,7,8,9

* Seguridade no traballo: aplícase nas unidades 5,6,7,8,9

* Igualdade entre rapaces e rapazas: aplícase en todas as unidades (a pesar de 
ser una clase 100% masculina)

* Traballo en equipo: aplícase en todas as unidades.
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n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico.

Pendentes de determinar. Se lle comunicarán á Dirección o antes posible.

Posible charla da USC no centro sobre nanotecnoloxía. 

ñ)  Mecanismos  de  revisión,  avaliación  e  modificación  das  programacións

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego  dunha  ferramenta  para  a  avaliación  da  programación  didáctica  no  seu

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as

melloras no seguinte ou ben facelo ao final de curso.

Se  é  necesario  se  indicaran  os  contidos  que  foi  preciso  engadir  ou  eliminar  con

respecto á programación prevista. E tamén as posibles medidas que se adopten  como

resultado da revisión. 

Indicadores de logro de la programación

ESCALA

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas
ou proxectos a partir dos elementos do currículo.  

2.  Adecuación  da  secuenciación  e  da  temporalización
das unidades didácticas / temas / proxectos. 

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á
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secuenciación e a temporalización previstas.

4.  Adecuación  da  secuenciación  dos  estándares  para
cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

5.  Adecuación  do  grao  mínimo  de  consecución  fixado
para cada estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente
na cualificación. 

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios
instrumentos para a súa avaliación.

8.  Asociación  de  cada  estándar  cos  elementos
transversais a desenvolver. 

9.  Fixación  dunha estratexia  metodolóxica común para
todo o departamento. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12. Adecuación do plan de avaliación inicial  deseñado,
incluídas as consecuencias da proba. 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada
a partir dos estándares. 

14.  Adecuación das pautas  xerais  establecidas para  a
avaliación continua: probas, traballos, etc.

15.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a
avaliación final. 
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16.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a
avaliación extraordinaria. 

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o
seguimento de materias pendentes. 

18.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  a
avaliación desas materias pendentes. 

19. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de
cada estándar. 

20. Adecuación dos programas de apoio, recuperación,
etc. vinculados aos estándares. 

21. Adecuación das medidas específicas de atención ao
alumnado con NEAE.

22.  Grao  de  desenvolvemento  das  actividades
complementarias e extraescolares previstas.

23.  Adecuación  dos  mecanismos  para  informar  ás
familias  sobre  criterios  de  avaliación,  estándares  e
instrumentos.

25.  Adecuación  do  seguimento  e  da  revisión  da
programación ao longo do curso. 

26. Contribución desde a materia ao plan de lectura do
centro.

27. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da
materia. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

2º DE BACHARELATO  

CURSO 2017-2018

a)  Introdución e contextualización

Contextualización

Esta  programación  pretende  ser  unha  guía  útil  para  a  impartición  da  materia  de

Tecnoloxía  Industrial  II  no  segundo  curso  de  bacharelato  no  ano  2017-2018  no  IES

Ribeira do Louro de Torneiros (O Porriño).

O alumnado xa  tivo  Tecnoloxía  en cursos anteriores  polo  que xa  coñece moitos  dos

recursos e os espacios que se empregarán neste curso. Son un total de 8 alumnos. Isto

será positivo para poder adicarlle a cada un deles unha atención personalizada.

Cóntase con 4 sesións semanais. Se disporá da aula con ordenadores. 

O documento que se amosa a continuación  pretende ser algo flexible  e pode estar

aberto a modificacións para adaptarse as necesidades que poidan xurdir á hora de poñelo

en práctica.

Introdución

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona

un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer  as necesidades

individuais e colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade

de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais,

ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta

materia  dunha grande relevancia  educativa.  Na  resolución  de problemas tecnolóxicos

conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter

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

perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a  necesidade  de  construír  unha  sociedade

sustentable, formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor

dela.

A materia de Tecnoloxía Industrial  II  trata de lograr estes fins abordando, ao longo do

segundo curso de bacharelato, un amplo conxunto de temas. Deste xeito,  o bloque de

"Materiais"  trata  as  propiedades  características  dos  materiais,  en  relación  coa  súa

estrutura interna,  e  os ensaios para  a súa determinación,  así  como as técnicas para

modificar  e  mellorar  as  súas  propiedades  e  as  técnicas  utilizadas  no  proceso  de

fabricación dun produto.

No bloque chamado  "Principios de máquinas" afóndase nos conceptos fundamentais

das máquinas e nos seus principios de funcionamento e os seus elementos constitutivos. 

No bloque de  "Sistemas automáticos"  trátase a automatización das máquinas,  e os

circuítos  e  sistemas  tecnolóxicos  asociados,  así  como  a  súa  estrutura  e  o  seu

funcionamento. A electrónica dixital estúdase no bloque "Circuítos e sistemas lóxicos",

que  se  centra  nos  circuítos  combinacionais,  e  tamén  no  denominado  "Control  e

programación de sistemas automáticos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas

súas aplicacións.

No  conxunto  dos  bloques  desta  materia,  en  resumo,  intégranse  coñecementos  de

carácter  matemático  e  científico,  polo  que  un  enfoque  interdisciplinar  favorecerá  a

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

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia require  que se traballe en

equipo,  para  resolver  problemas  tecnolóxicos  que  permitan  explorar  o  deseño,  a

produción,  a  avaliación  ou  a  mellora  de  produtos  relevantes  desde  o  punto  de  vista

tecnolóxico  e  social.  Trátase  de  aprender  a  identificar  e  a  seleccionar  solucións  aos

problemas técnicos,  a  realizar  cálculos  e  estimacións ou a  planificar  a  realización  de

actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos que son importantes

a  iniciativa,  a  colaboración  e  o  respecto  polas  normas de seguridade,  e  nos que  as

tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a

procura  de  información,  para  a  elaboración  de  documentos  ou  de  planos,  para  a

realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a presentación ou

a publicación de resultados.

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, reflexionar e traballar en grupo

procurando  solucións  a  problemas  nos  que  se  poidan  aplicar  os  coñecementos
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adquiridos,  e  buscar  información  adicional,  se  se  require,  para  fomentar  o  espírito

emprendedor.

A contribución da materia de Tecnoloxía Industrial ao desenvolvemento das competencias

clave  dependerá  en  grande  medida  do  tipo  de  actividades  seleccionado;  é  dicir,  da

metodoloxía  empregada.  Neste sentido,  a  comunicación lingüística desenvolverase na

medida en que o alumnado adquira  e  utilice  adecuadamente  vocabulario  tecnolóxico,

elabore  informes  técnicos,  explique  conceptos,  ou  elabore  e  expoña  información.  A

competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, principais

competencias  que  se  desenvolven  nesta  materia,  poden  alcanzarse  calculando

magnitudes  e  parámetros,  e  aplicando  técnicas  de  medición  e  de  análise  gráfica  no

contexto  do  proceso  de  resolución  técnica  de  problemas,  ou  construíndo  obxectos  e

verificando  o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén  se  favorecen  utilizando

ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a

análise e a valoración das repercusións ambientais da actividade tecnolóxica. 

A  competencia  dixital  desenvolverase  co  emprego  constante  das  tecnoloxías  da

información  e  da  comunicación  para  procurar  e  almacenar  información,  para  obter  e

presentar  datos  e  para  simular  circuítos,  sistemas  e  procesos  tecnolóxicos,  ou  para

controlar e programar sistemas automáticos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome

decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e

que aplique o  aprendido a situacións cotiás  das que poida  avaliar  os  resultados.  Do

mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas  alcanzaranse  procurando  que  o

alumnado  traballe  en  equipo,  interactúe  con  outras  persoas  e  grupos  de  forma

democrática,  e  respecte  a  diversidade  e  as  normas,  e  tamén mediante  a  análise  da

interacción  entre  o  desenvolvemento  tecnolóxico  e  os  cambios  socioeconómicos  e

culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito  emprendedor conséguese nesta materia a través do

deseño, da planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos, ao transformar as ideas

propias en dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais

reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu

desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta

materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno

social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto
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co contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

b)  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Concreción  que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 26735-26738. Para

cada un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Na área de Tecnoloxía incidiremos no traballo de todas as competencias de xeito 

sistemático facendo fincapé nas máis afines á área.

A continuación se explica como dende a materia de Tecnoloxía Industrial II  se traballa 

para acadar cada tipo de competencia.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é patente no estudo da materia, tanto á hora de 

resolver problemas como ao desenvolver programas e aplicacións, sendo necesario para 

iso a comprensión de obxectos, procesos, sistemas e contornas tecnolóxicas.

Comunicación lingüística

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais, xa que é mediante o 

uso dunha linguaxe técnica específico como se pretende obter unha comprensión 

profunda dos contidos desta área. Ademais, o alumnado desenvolverá habilidades 

relacionadas con esta competencia nos procesos de procura, selección e análise de 

información, así como na transmisión da mesma empregando distintas canles de 

comunicación.

Competencia dixital

Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por unha banda,

o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC), fundamentais en todo o 

proceso de recopilación, tratamento e comunicación de información. Doutra banda, o seu 
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uso en proxectos tecnolóxicos, como ferramenta de deseño e simulación. E para rematar, 

no bloque de programación, desenvolvendo habilidades fundamentais no deseño e 

desenvolvemento de programas informáticos e aplicacións.

Conciencia e expresións culturais

Desde a área de Tecnoloxía lógrase a adquisición de aptitudes relacionadas coa 

creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras a problemas 

tecnolóxicos, a través do deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos, que require dun 

compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos medios, que 

pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá.

Competencias sociais e cívicas

Esta competencia favorece todas aquelas habilidades sociais necesarias no 

desenvolvemento de solucións aos problemas tecnolóxicos. Neste sentido, o alumnado 

terá ocasión de presentar as súas ideas e razoamentos, xustificando e defendendo a súa 

solución proposta, aprendendo a escoitar opinións contrarias, debatendo, gestionando 

conflitos, negociando e tomando decisións, sempre con respecto e tolerancia.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

O desenvolvemento desta competencia se fomenta mediante a creatividade e a asunción 

de riscos á hora de implementar as solucións suscitadas aos problemas tecnolóxicos, 

xerando, en caso de ser necesario, novas propostas; e o que é máis importante, 

transformando ideas en produtos, o que fomenta a innovación e as habilidades de 

planificar e levar a cabo os proxectos tecnolóxicos deseñados.

Aprender a aprender

Nesta materia trabállase a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes 

alternativas para a resolución dun problema previo, que continúa nunha planificación 

dunha solución adoptada de forma razoada, e da que continuamente se evalúa a súa 

idoneidad. Ademais, o traballo realizado na adquisición e análise previa de información, 

favorece o adestramento de devandita competencia.
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c) Concreción dos obxectivos para o curso.

Os obxectivos xerais para a etapa de bacharelato estan  recollidos no DOGA num 120 do

29 de Xuño de 2015. Paxs 25466-25467. Concretando un pouco máis, e tendo en conta

os estándares avaliables, os obxectivos máis salientables que se pretenden acadar ao

cursar a materia de Tecnoloxía Industrial II en  segundo de bacharelato son os seguintes:

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

Nas indicacións das páxinas 26729-26730 do DOG 120 do 29 de Xuño de 2015,  se

explica como contribúe a Tecnoloxía Industrial  de bacharelato a adquirir  determinadas

competencias.  De  todos  os  obexectivos  que  se  perseguen  na  etapa  se  escollen  a

continuación os específicos para o segundo curso.

– Adquirir e utilizar adecuadamente vocabulario tecnolóxico

– Explicar conceptos, e elaborar e expoñer información. 

– Calcular magnitudes e parámetros,  e aplicar técnicas de medición e de análise

gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, e construír

obxectos e verificar o seu funcionamento.

– Analizar procesos e sistemas tecnolóxicos

– Empregar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  procurar  e

almacenar  información,  para  obter  e  presentar  datos  e  para  simular  circuítos,

sistemas  e  procesos  tecnolóxicos,  e  para  controlar  e  programar  sistemas

automáticos.

– Tomar decisións cun certo grao de autonomía,

– Traballar  en  equipo  interactuando  con  outras  persoas  e  grupos  de  forma

democrática, e respecte a diversidade e as normas.

– Deseñar, planificar e da xestionar  proxectos tecnolóxicos, ao transformar as ideas

propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.

En función da vixencia e da utilidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta

materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno
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social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto

co contexto profesional como coa participación cidadá e co desenvolvemento persoal.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

A planificación temporal  está recollida na táboa 1 seguinte, na que se relaciona cada

estándar co número de sesións que se lle asigna (se aproxima a unha hora por sesión,

aínda que na realidade son 50 minutos). Cóntase con catro sesións por semana.

TEMPORALIZACIÓN (Táboa 1)

Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO NO QUE

SE IMPARTE E ESTIMACIÓN
TEMPORAL

Bloque 1. Materiais

 TI2B1.1.1.  Explica  como  se  poden  modificar  as  propiedades  dos  materiais,  tendo  en  conta  a  súa
estrutura interna.

 1º Trimestre (8h)

 TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación concreta, obtendo información por
medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

 1º Trimestre (8h)

Bloque 2. Principios de máquinas

 TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas empregando programas de deseño CAD, e explica a función
de cada un no conxunto.

 1º Trimestre (4h)

 TI2B2.1.2. Define as características e a función dos elementos dunha máquina, interpretando planos de
máquinas dadas.

 1º Trimestre (4h)

 TI2B2.2.1.  Calcula  rendementos  de  máquinas  tendo  en  conta  as  enerxías  implicadas  no  seu
funcionamento.

 1º Trimestre (4h)

 TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.  1º Trimestre (4h)

Bloque 3. Sistemas automáticos

 TI2B3.1.1. Define as características e a función dos elementos dun sistema automático, interpretando
planos e esquemas destes.

 2º Trimestre (7h)

 TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo aberto e pechado, e propón exemplos razoados.  2º Trimestre (7h)

 TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control para aplicacións concretas, describe
a función de cada bloque no conxunto e xustifica a tecnoloxía empregada.

 2º Trimestre (7h)

 TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais de entrada e saída dun sistema automático.  2º Trimestre (7h)

 TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, interpretando esquemas e realizando gráficos dos sinais
nos puntos significativos.

 2º Trimestre (7h)

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

 TI2B4.1.1.  Realiza  táboas  de  verdade  de  sistemas  combinacionais,  identificando  as  condicións  de
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

 3º Trimestre (4h)
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Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO NO QUE

SE IMPARTE E ESTIMACIÓN
TEMPORAL

 TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos  lóxicos  combinacionais  con  portas  lóxicas  a  partir  de  especificacións
concretas, aplicando técnicas de simplificación de funcións, e propón o posible esquema do circuíto.

 3º Trimestre (4h)

 TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques integrados, partindo de especificacións
concretas, e propón o posible esquema do circuíto.

 3º Trimestre (5h)

 TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante equipamentos reais ou simulados, e verifica a
súa forma.

 3º Trimestre (4h)

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

 TI2B5.1.1.  Explica o funcionamento dos biestables,  indicando os tipos e as súas táboas de verdade
asociadas.

 3º Trimestre (3h)

 TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e explica os cambios que se producen nos sinais.  3º Trimestre (3h)

 TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais típicos empregando software de simulación.  3º Trimestre (4h)

 TI2B5.2.2.  Debuxa  cronogramas  de  circuítos  secuenciais  partindo  dos  esquemas  destes  e  das
características dos elementos que o compoñen.

 3º Trimestre (3h)

 TI2B5.3.1.  Deseña  circuítos  lóxicos  secuenciais  sinxelos  con  biestables  a  partir  de  especificacións
concretas e elaborando o esquema do circuíto.

 3º Trimestre (4h)

 TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que compoñen un microprocesador tipo e compárao con
algún microprocesador comercial.

 3º Trimestre (3h)

Nota: En moitas ocasións trabállanse varios estándares ao mesmo tempo. 

É moi importante recalcar que o seguinte índice soamente indica o momento do curso no

que se comezan a tratar os contidos, pero non quere dicir que unha vez que se pasa ó

seguinte contido non se volvan a tocar ou ampliar os contidos anteriores. 

SECUENCIA DE CONTIDOS

No momento de realizar esta programación aínda non se coñecía con certeza a duración

de cada trimestre polo que se fai unha estimación vendo o calendario de cursos anteriores

e tendo en conta os festivos e vacación escolares deste curso.

Secuenciación de contidos

    Primeiro trimestre        (aproximadamente 32 sesións) 

Bloque 1. Materiais

 B1.1. Estrutura interna e propiedades dos materiais. 

 B1.2. Procedementos de ensaio e medida de propiedades dos materiais. 
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Secuenciación de contidos

 B1.3. Técnicas de modificación das propiedades dos materiais.

Bloque 2. Principios de máquinas

 B2.1. Máquinas: conceptos fundamentais, estrutura e tipos.

 B2.2. Deseño asistido de máquinas e simulación do seu funcionamento.

 B2.3. Máquinas térmicas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. 

 B2.4. Máquinas eléctricas: tipos, funcionamento e aplicacións principais. 

 B2.5. Magnitudes que definen as máquinas.

    Segundo trimestre       (aproximadamente 37 sesións)

Bloque 3. Sistemas automáticos

 B3.1. Estrutura e tipos de sistemas automáticos. 

 B3.2. Elementos que compoñen un sistema de control. Simboloxía.

 B3.3. Deseño e simulación de sistemas automáticos.

 B3.4. Representación dos sinais de entrada e saída de sistemas automáticos.

 B3.5. Simulación, montaxe e experimentación de circuítos eléctricos ou pneumáticos.

Terceiro trimestre       (aproximadamente 34 sesións)

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

 B4.1. Álxebra de Boole. Táboas da verdade. Portas e funcións lóxicas. Simplificación de funcións.

 B4.2. Circuítos lóxicos combinacionais. Circuítos combinacionais integrados.

 B4.3. Deseño, montaxe e simulación de circuítos lóxicos combinacionais. Aplicacións. 

 B4.4. Representación e interpretación de sinais.

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

 B5.1. Circuítos lóxicos secuenciais electrónicos.

 B5.2. Biestables: tipos e aplicacións.

 B5.3. Representación dos sinais de saída dos circuítos lóxicos.

 B5.4. Elementos básicos de circuítos secuenciais eléctricos.

 B5.3. Representación dos sinais de saída dos circuítos lóxicos.

 B5.5. Deseño e simulación de circuítos lóxicos secuenciais.

 B5.6. Microprocesador: aplicacións.

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao mínimo de consecución que se

mostra na páxina seguinte na táboa 2. 
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Os procedementos e instrumentos  de avaliación  son moi  variados e tamén aparecen

reflectidos na mesma táboa.

Nesta materia os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

– Prácticas individuais

– Prácticas en parella ou equipo

– Exames prácticos

– Exames teóricos

No apartado g explícase de forma detallada como se califica a materia.
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TÁBOA 2.  Páxina 1   Tecnoloxía Industrial II

PRIMEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

1 TI2B1.1.1.  Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, tendo en
conta a súa estrutura interna.

 Describe  os  tratamentos  típicos  de  modificación  de
propiedades  dos  materiais.  (Temple,  recocido,
revenido,  técnicas  de  protección  contra  a  corrosión,
fabricación de composites) recoñecendo os obxectivos
dos mesmos.

 Presentación  colaborativa
sobre tratamentos

10%

2 TI2B1.1.2.  Selecciona  o  material  máis  axeitado  para  unha  aplicación  concreta,
obtendo  información  por  medio  das  tecnoloxías  da  información  e  da
comunicación.

 Distingue o mellor material para unha aplicación dada
tendo en conta as súas propiedades, o resultado de
ensaios  coa axuda de internet.

 Explica os diferentes ensaios con corrección.

 Práctica  en  parellas   con
internet

 Práctica individual con internet

 Presentación  colaborativa
sobre ensaios.

5%

5%

10%

3 TI2B2.1.1.   Debuxa esbozos de máquinas empregando programas de deseño CAD,
e explica a función de cada un no conxunto.

 Realiza  coa  axuda  do  SketchUp  ou  similar   planos
exactos  e   acotados  de  partes  de  máquinas,  se  é
posible imprime un prototipo 3D.(Se non se puidese,
os planos terían un peso do 20% en vez do 10%)

 Planos dixitais 

 Obxecto 3D 

10%

10%

4 TI2B2.1.2.  Define  as  características  e  a  función  dos  elementos  dunha  máquina,
interpretando planos de máquinas dadas.

 Distingue os  tipos de motores eléctricos e térmicos
vendo esquemas dos mesmos.

 Recoñece  as  partes  fundamentais  de  motores
eléctricos e térmicos

 Unha parte do exame individual
escrito

10%

5 TI2B2.2.1.   Calcula rendementos de máquinas tendo en conta as enerxías implicadas
no seu funcionamento.

 Calcula  rendementos  de  máquinas  eléctricas  e
rendementos  ou  eficiencias  de  máquinas  térmicas  a
partir das súas características.

 Unha parte do exame individual
escrito

20%
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6 TI2B2.2.2.   Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.  Describe  as  etapas  fundamentais  das  máquinas
térmicas  (gasolina  e  diesel)  e  o  funcionamento  dos
motores e xeneradores eléctricos.

 Unha parte do exame individual
escrito

20%

TÁBOA 2.  Páxina 2  Tecnoloxía Industrial II

SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  2ª AVALIACIÓN

7 TI2B3.1.1.  Define  as  características  e  a  función  dos  elementos  dun  sistema
automático, interpretando planos e esquemas destes.

 Expresa con claridade e con/sen axuda de sistemas
informáticos  a  teoría  fundamental  de  sistemas
automáticos (simboloxía, tipos, funcionamento, etc.).

 Ë quen de programar un robot para que realice unha
tarefa preestablecida.

 Prácticas  en  parellas  con  robots
mbot.
 Prácticas  individuais  con  robots
mbot.

15%

15%

8 TI2B3.1.2.   Diferencia entre sistemas de control de lazo aberto e pechado e propón
exemplos razoados.

 Explica con claridade as diferenzas fundamentais  de
sistemas con e sen realimentación.

 Presentación dixital en parellas

 Exame individual escrito

5%

5%

9 TI2B3.2.1.   Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control para aplicacións
concretas, describe a función de cada bloque no conxunto e xustifica a
tecnoloxía empregada.

 Representa  mediante  diagramas  de  bloques   e  coa
axuda  de  programas  informáticos  como  draw.io  a
estructura simplificada dun sistema automático

 Práctica en parellas con draw.io

 Exame individual práctico 

5%

5%

10 TI2B3.3.1.  Verifica mediante simuladores os sinais de entrada e saída dun sistema
automático.

 Emprega  correctamente  un  simulador  de  circuitos
pneumáticos  para  comprobar  o  funcionamento  dun
deseño dado.

 Prácticas  en  parellas  con
simulador pneumático.

 Exame individual práctico  con
simulador pneumático.

15%

10%

11 TI2B3.4.1.   Monta fisicamente circuítos simples, interpretando esquemas e realizando
gráficos dos sinais nos puntos significativos.

 Monta circuitos pneumáticos a partir de especificacións
dadas e comproba o seu correcto funcionamento. 

 Debuxa as sinais máis salientables deses circuitos.

 Prácticas  en  parellas  con  kits
de montaxe neumáticos.

 Exame práctico en parellas con
kits de montaxe pneumáticos.

15%

10%
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TÁBOA 2.  Páxina 3  Tecnoloxía Industrial II

TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  3ª

AVALIACIÓN

12 TI2B4.1.1.   Realiza  táboas  de  verdade de  sistemas combinacionais,  identificando  as
condicións de entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

 Os estados da táboa de verdade se axustan
ao esperado.  Parte  do  1º  exame  escrito

individual
10%

13 TI2B4.1.2.   Deseña  circuítos  lóxicos  combinacionais  con  portas  lóxicas  a  partir  de
especificacións concretas, aplicando técnicas de simplificación de funcións, e
propón o posible esquema do circuíto.

 Realiza  correctamente  simplificacións  por
Karnaugh e emprega a  simboloxía lóxica  do
circuito requerido.

 Parte  do  1º  exame  escrito
individual

10%

14 TI2B4.1.3.   Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques integrados, partindo de
especificacións concretas, e propón o posible esquema do circuíto.

 Deseña  correctamente  os  circuitos
empregando  datasheets  dos  integrados  e
consultando en internet.

 Práctica en parellas 10%

15 TI2B4.1.4.   Visualiza  sinais  en  circuítos  dixitais  mediante  equipamentos  reais  ou
simulados, e verifica a súa forma.

 Monta  e  comproba  con  o  polímetro  ou  o
osciloscopio  o  correcto  funcionamento  de
circuitos dixitais sinxelos.

 Práctica  en  parellas  con  circuitos
dixitais reais ou simulados.

10%

16 TI2B5.1.1.  Explica o funcionamento dos biestables, indicando os tipos e as súas táboas
de verdade asociadas.

 Debuxa  correctamente  a  táboa  de  verdade
dun  biestable  básico  e  describe  o  seu
funcionamento.

 Parte  do  2º  exame  escrito
individual

10%

17 TI2B5.1.2.   Debuxa o cronograma dun contador e explica os cambios que se producen
nos sinais.

 Debuxa  o  cronograma  correctamente  e
redacta  con  precisións  os  cambios  máis
salientables.

 Parte  do  2º  exame  escrito
individual

10%

18 TI2B5.2.1.   Obtén  sinais  de  circuítos  secuenciais  típicos  empregando  software  de
simulación.

 O resultado da simulación é o esperado. Pode
consultar internet para resolver as dúbidas que
poidan atopar..

 Práctica en parellas cun simulador
(Tina ou similar)

10%
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19 TI2B5.2.2.  Debuxa cronogramas de circuítos secuenciais partindo dos esquemas destes
e das características dos elementos que o compoñen.

 Os cronogramas  realizados  son  claros  e  se
axustan ao funcionamento dos circuitos.  Parte  do  2º  exame  escrito

individual
10%

20 TI2B5.3.1.   Deseña  circuítos  lóxicos  secuenciais  sinxelos  con  biestables  a  partir  de
especificacións concretas e elaborando o esquema do circuíto.

 Os  esquemas  realizados  son  claros  e  se
axustan aos requisitos esixidos.  Parte  do  2º  exame  escrito

individual
10%

21 TI2B5.4.1.   Identifica os principais elementos que compoñen un microprocesador tipo e
compárao con algún microprocesador comercial.

 Entrega  a  presentación  en  prazo  e  cuns
requisitos mínimos estipulados de antemán.  Presentación  dixital  en  parellas  e

exposición en público.
10%

TÁBOA 2.  Páxina 4  Tecnoloxía Industrial II
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia de Tecnoloxía Industrial II se baseará entre outras na metodoloxia de proxectos,

de acordo con o punto 9 do artigo 11 do DOGA Num.120 do 29 de Xuño de 2015. 

Realizaránse moitas prácticas/proxectos en parellas. Outras serán individuais.

No caso de que haxa alumnos con NEE e dado que o números de alumnos é reducido

tambén será  máis  sinxelo  dedicarlle  unha atención  personalizada mentres  o resto  da

clase está a traballar.

f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

Ademáis das fichas con exercicios (por exemplo exames de PAAU doutros anos)  e de

teoría que a profesora lle entragará ó alumnado, a materia precisa recursos e materiais

específicos tal  como se especifica na seguinte táboa,  onde se indíca a relación dos

mesmos para cada estandar de aprendizaxe.

 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS (Táboa 3)

Estándares de aprendizaxe
Materiais e recursos

didácticos

Bloque 1. Materiais

 TI2B1.1.1.  Explica  como  se  poden  modificar  as  propiedades  dos  materiais,  tendo  en  conta  a  súa
estrutura interna.

 Ningún específico

 TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación concreta, obtendo información por
medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

 Computadores con acceso a
internet.

Bloque 2. Principios de máquinas

 TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas empregando programas de deseño CAD, e explica a función
de cada un no conxunto.

 Computadores  con  o
programa SketchUp

 Impresora 3D

 TI2B2.1.2. Define as características e a función dos elementos dunha máquina, interpretando planos de
máquinas dadas.

 Planos de máquinas
 Maquetas  de  motores

térmicos.
 Motores eléctricos

 TI2B2.2.1.  Calcula  rendementos  de  máquinas  tendo  en  conta  as  enerxías  implicadas  no  seu
funcionamento.

 Calculadora

 TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.  Planos de máquinas
 Maquetas  de  motores

térmicos.
 Motores eléctricos
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Estándares de aprendizaxe
Materiais e recursos

didácticos

Bloque 3. Sistemas automáticos

 TI2B3.1.1. Define as características e a función dos elementos dun sistema automático, interpretando
planos e esquemas destes.

 Esquemas  de  sistemas
automáticos

 Robots mbot

 TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo aberto e pechado, e propón exemplos razoados.  Ningún específico

 TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control para aplicacións concretas, describe
a función de cada bloque no conxunto e xustifica a tecnoloxía empregada.

 Ningún específico

 TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais de entrada e saída dun sistema automático.  Computadores con acceso a
internet 

 Simulador pneumático online

 TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, interpretando esquemas e realizando gráficos dos sinais
nos puntos significativos.

 Kits de pneumática

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

 TI2B4.1.1.  Realiza  táboas  de  verdade  de  sistemas  combinacionais,  identificando  as  condicións  de
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

 Ningún específico

 TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos  lóxicos  combinacionais  con  portas  lóxicas  a  partir  de  especificacións
concretas, aplicando técnicas de simplificación de funcións, e propón o posible esquema do circuíto.

 Ningún específico

 TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques integrados, partindo de especificacións
concretas, e propón o posible esquema do circuíto.

 Datasheets  de  circuitos
integrados

 TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante equipamentos reais ou simulados, e verifica a
súa forma.

 Computadores con Tina
 Osciloscopio

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

 TI2B5.1.1.  Explica o funcionamento dos biestables,  indicando os tipos e as súas táboas de verdade
asociadas.

 Papel
 Útiles de debuxo.

 TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e explica os cambios que se producen nos sinais.  Papel
 Útiles de debuxo.

 TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais típicos empregando software de simulación.  Computadores.
 Tina versión estudante.
 Simulador onine

 TI2B5.2.2.  Debuxa  cronogramas  de  circuítos  secuenciais  partindo  dos  esquemas  destes  e  das
características dos elementos que o compoñen.

 Computadores.
 Tina versión estudante.
 Simulador onine

 TI2B5.3.1.  Deseña  circuítos  lóxicos  secuenciais  sinxelos  con  biestables  a  partir  de  especificacións
concretas e elaborando o esquema do circuíto.

 Placas protoboard
 Circuitos integrados dixitais
 Cableado
 Polímetro

 TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que compoñen un microprocesador tipo e compárao con
algún microprocesador comercial.

 Computadores con acceso a
internet 

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Nesta materia, temos 21 estándares de aprendizaxes avaliables.

Na táboa 2  (páx.  13-16) se mostraban os instrumentos de avaliación en relación cos

diferentes estándares.
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Cada instrumento de avaliación estará ponderado segundo  as instruccións da táboa 2.

No caso de  por  causas imprevistas  a  avaliación  dun estandar  determinado teña que

cambiar  de  avaliación  ou  non  se  poda  calificar,  a  media  se  fará  de  acordo  á  nova

temporalización  que o  profesor  estime axeitada .  Neste  suposto,  as  ponderacións da

táboa  2  poden  verse  lixeiramente  modificadas  (sempre  de  maneira  proporcional),

avisando aos alumnos o antes posible.

 A calificación  parcial  da  cada  unha  das  tres  avaliacións  determinarase  a  partir  da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas na táboa 2,  e

tendo en conta que:

CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número

entre 0 e 10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en

conta o peso de cada instrumento recollidos na táboa 2 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ (calificación instrumento * peso instrumento)

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o

alumno  alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación para cada avaliación.

O alumno cunha  nota do boletín inferior  a 5 terá que presentarse, despóis do

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco.
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Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais.

 A  nota  do  boletín de  xuño  será  a  aproximación  ao  enteiro  máis  cercano  da

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas  na  programación.  A  efectos  administrativos  terá  a  materia  de

Tecnoloxía Industrial II de 2º  de bacharelato superada coa nota correspondente

Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación de setembro.  Unha nota igual  ou superior  a  5  indicará  que o  alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de Tecnoloxía

Industrial II de 2º  de bacharelato  superada coa nota correspondente.

De xeito voluntario, e se o profesor o considera adoitado, o alumno suspenso na 

avaliación final de Xuño,  poderá realizar un traballo durante o verán proposto polo 

profesor e que servirá para subir nota. (Terá como máximo un peso do 20% e nese caso o

valor do exame contará hasta un 80%).
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Ademáis o traballo serviralle de repaso ao alumno para presentarse ao exame de 

setembro.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente

Se algúns dos indicadores de logro proposto non aplicase (por exemplo o número 5 e 6

no caso de non contar con alumnos con NEAE) estes non se terán en conta para calcular

a media global.

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 
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3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os  aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

15.  Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACS
propostas e aprobadas.

 i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

O alumnado que curse 2º de bacharelato con Tecnoloxía Industrial I  pendente de 1º de

bacharelato  deberá  presentrar  uns  traballos  ao  longo  do  curso.  Estes  traballos

proporcionaránselle ao alumnado con suficiente antelación e haberá un espacio de tempo

suficiente para que poidan preguntarlles as dudas aos profesores.

No  caso  de  non  presentar  os  traballos  ou  entregalos  fora  de  plazo  ou  que  a  súa

valoración non sexa positiva, o alumnado debera presentarse a un exame de  contidos

mínimos para poder superar a materia que soe ter lugar no mes de Abril. Se a nota é

superior a 5 estará aprobado. En caso contrario estará suspenso.
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Como acordo de departamento o seguimento da materia pendiente de 1º curso a realizará

o profesor que imparte esa materia.

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Os primeiros días de clase a profesora realizará sondaxes á clase en xeral para facerse

unha idea dos coñecementos previos globais.

Ademáis, nos primeiros días de clase o alumnado realizará unha proba escrita que non

computará para a calificación da materia.

Será tipo test, e nela se preguntarán aspectos clave necesarios para un bo seguimento da

materia en 3º. 

No caso de que se detecten deficiencias ou dificultades se propondrán actividades de

reforzo individuais ou colectivas para minimizar o perxuizo dos alumnos.  (Adicar algunha

clase  a  repasar  temas  clave,  entregarlles  ao  alumnado  fichas  con  información  e/ou

exercicios resoltos e outros para practicar na casa, )

l) Medidas de atención á diversidade.

Deberán realizarse unha vez se coñeza o alumnado e as súas características.

m) Concreción dos elementos transversais

Dentro da materia trátanse moitos temas transversais xa que se fala con frecuencia dos 

novos inventos e materiais que aparecen nos medios de comunicación e se fan pequenos

debates de opinión, pero específicamente, os elementos transversais cos que más se 

traballa na aula son os seguintes: 

Comprensión lecto-escritora: 

– Tratarase durante todo o curso, xa que o alumnado deberá ler e redactar textos

tecnolóxicos contínuamente.

A expresión oral e comunicación audiovisual:
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– Deberán expresar o funcionamento de sistemas ou procesos tecnolóxicos 

constantemente.

– Explicarán o seus proxectos ao profesor e resto de compañeiros coa axuda de 

presentacións dixitais se fose preciso.

Igualdade:

- Aproveitarase no traballo do taller para facer fincapé en que non hai traballos  de 

homes e de mulleres. E o alumnado irá rotando tanto  nas tarefas de limpeza e recollida 

da aula como no emprego de instrumental do taller.

n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico.

Visita ao Centro Tecnolóxico Aimén en Torneiros e outra ao Centro Laser de Aimen en

Porriño tamén. Actividade prevista para o día 9 de Novembro de 2017.

A visita ao Centro tecnolóxico xa se ven realizando dende o curso 2013-2015. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto;

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no

seguinte. 

Se e necesario se indicaran os contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á

programación prevista. E tamén as posibles medidas que se adopten  como resultado da

revisión. 

Indicadores de logro de la programación
ESCALA

1 2 3 4

1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas
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ou proxectos a partir dos elementos do currículo.  

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das
unidades didácticas / temas / proxectos. 

3.  O  desenvolvemento  da  programación  respondeu  á
secuenciación e a temporalización previstas.

 4.  Adecuación  da  secuenciación  dos  estándares  para
cada unha das unidades, temas ou proxectos. 

 5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para
cada estándar.

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na
cualificación. 

7.  Vinculación  de  cada  estándar  a  un  ou  varios
instrumentos para a súa avaliación.

8.  Asociación  de  cada  estándar  cos  elementos
transversais a desenvolver. 

9.  Fixación  dunha  estratexia  metodolóxica  común  para
todo o departamento. 

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados. 

12.  Adecuación  do  plan  de  avaliación  inicial  deseñado,
incluídas as consecuencias da proba. 

13. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a
partir dos estándares. 

14.  Adecuación  das  pautas  xerais  establecidas  para  a
avaliación continua: probas, traballos, etc.

15. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
final. 

16. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
extraordinaria. 

17.  Adecuación  dos  criterios  establecidos  para  o
seguimento de materias pendentes. 

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación
desas materias pendentes. 

19.  Adecuación dos exames,  tendo en conta o valor  de
cada estándar. 

20.  Adecuación  dos  programas  de  apoio,  recuperación,
etc. vinculados aos estándares. 

21. Adecuación das medidas específicas de atención ao
alumnado con NEAE.
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22.  Grao  de  desenvolvemento  das  actividades
complementarias e extraescolares previstas.

23. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias
sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos.

25.  Adecuación  do  seguimento  e  da  revisión  da
programación ao longo do curso. 

26.  Contribución desde a materia ao plan de lectura do
centro.

27. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da
materia. 

28.Adecuación  do  procedemento  de  acreditación  de
coñecementos previos 

o) Alumnado que non cursase Tecnoloxía Industrial I.

Aquel  alumnado que non cursase a materia de Tecnoloxía Industrial  I  en 1º curso de

bacharelato e se matriculase na de 2º curso, non terá que matricularse obligatoriamente

da primeira.

O  profesor  de   Tecnoloxía  Industrial  II  verificará  nas  primeiras  semanas  de  clase  os

coñecementos  previos  que  presentan  os  alumnos.  Isto  se  realizará  por  medio  de

resolucións de exercicios e preguntas directas orais por parte do profesor.

Se  o  profesor  observa  que  os  coñecementos  lóxicos  e  matemáticos  así  como  os

tecnolóxicos son insuficientes para poder seguir a materia de 2º con éxito, proporalle a

ese alumnado específico tarefas de reforzo dos contidos mínimos necesarios.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN I 

1º DE BACHARELATO  

CURSO 2016-2017

a)  Introdución e contextualización

Contextualización

Esta  programación  pretende  ser  unha  guía  útil  para  a  impartición  da  materia  de

TECNOLOXÍAS  DA  INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN  I no  primeiro  curso  de

bacharelato no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro de Torneiros (O Porriño),

Cóntase con 3 sesións semanais. En todas elas se disporá da aula con ordenadores. 

É unha materia optativa á que poden acceder alumnos de todas as especialidades e non

teñen porqué ter cursada a materia de TIC en 4º da ESO. Por este motivo non se dará por

suposto ningún coñecemento específico da materia de 4º da ESO. Temos un total de 24

persoas matriculadas ( 8 alumnas e 16 alumnos).

Introdución

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  desenvolven  un  papel

fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e

de  técnicas  que  permiten  satisfacer  as  necesidades  individuais  e  colectivas.  Neste

sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación

entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia

educativa. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación,

elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles

para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das novas

tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a
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necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto

ao que acontece arredor dela.

A materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  trata  de  achegarlle  ao

alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito

tecnolóxico. 

Nos  dous  cursos  de  bacharelato,  a  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da

Comunicación  persegue  a  consolidación  dunha  serie  de  coñecementos  tecnolóxicos

indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o computador" introduce

o  alumnado  na  importancia  desta  materia  na  sociedade  actual.  Os  bloques

"Arquitectura  de  computadores",  "Redes  de  computadores"  e  "Seguridade"

abondan en aspectos relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á

súa conexión en redes. 

O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso

común no mundo actual,  tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de

cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo con

imaxe  e  vídeo.  E  os  bloques  "Programación"  e  "Publicación  e  difusión  de  contidos"

afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo real,

e no uso destes no mundo de internet.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos

de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen

para resolver problemas específicos doutras disciplinas.

Un enfoque interdisciplinar,  xa que logo, favorecerá a conexión con outras materias e

mesmo con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque

serven  tanto  para  integrar  as  restantes  materias  do  currículo  como  para  afondar  en

aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que

son  especialmente  indicadas  para  reflexionar  sobre  os  temas  tecnolóxicos  e  de

actualidade.

Esta  materia  caracterízase  pola  realización  de  actividades  nas  que  se  desenvolven

destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se

utilizan  aplicacións  informáticas  de  propósito  xeral.  Neste  contexto,  a  iniciativa,  a

colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos

relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes

como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.
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A participación  pode potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposición  de traballos,  a

resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a

utilización  colectiva  de  recursos  virtuais  ou  a  procura  e  a  análise  de  información  en

internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na  ensinanza  das  TIC  resulta,  daquela,  adecuado  reflexionar  e  traballar  en  grupo

procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos

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

emprendedor.

b)  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Concreción  que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 26757-26761. Para

cada un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Se incidirá no traballo de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé nas 

máis afines á área.

Dende a materia de 1º de bacharelato das  Tecnoloxías da información e da comunicación

se traballa para acadar cada tipo de competencia.

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá

en  grande  medida  do  tipo  de  actividades;  é  dicir,  da  metodoloxía  empregada.  Neste

sentido,  a comunicación lingüística desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado

adquira  e  utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore  programas  e  documentos,

explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as

competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía poden  alcanzarse  configurando  e

administrando  máquinas  e  sistemas  operativos,  aplicando  técnicas  de  tratamento  e

almacenamento  de  datos  ou  asumindo  hábitos  seguros  no  contexto  das  redes  de

comunicación,  competencias  que tamén se favorecen analizando o funcionamento  de

programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das

repercusións dos hábitos sociais en internet. 
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A competencia dixital,  que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego

constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e

para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan

para resolver problemas.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir  que

tome  decisións  cun  certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia

aprendizaxe  e  que  aplique  o  aprendido  a  situacións  cotiás  das  que  poida  avaliar  os

resultados.  Do  mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas alcanzaranse

procurando que o  alumnado  traballe  en  equipo,  interactúe con outras  persoas  e  con

grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a

análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e

culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do

deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar

as ideas propias en programas ou en documentos. E a  conciencia e as expresións

culturais reflíctense  na  análise  da  influencia  dos  fitos  técnicos  das  TIC  en  distintas

culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En  resumo,  a  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  ofrece  un

inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un

conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas

que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os

ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

Esta  programación  elaborouse  segundo  uns  criterios  integradores  que  incorporan  os

mecanismos axeitados para alcanzar o desenvolvemento do conxunto das competencias.

Está claro que, dada a natureza da materia, algunhas delas están incluídas de maneira

moito máis explícita que outras. Tal é o caso, por exemplo, da competencia matemática e

as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ou da competencia dixital. Con todo,

debido  ao  carácter  que  posúe  a  materia,  tamén  permite  un  tratamento  privilexiado

daquelas outras relacionadas coa creatividade, coa comunicación, co traballo en grupo,

coa procura e selección de información ou coa achega de solucións a problemas ou

situacións reais.

En  particular,  a  competencia  en  comunicación  lingüística  traballarase  desde  a  dobre
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vertente da elaboración de textos escritos en diferentes formatos e da exposición oral dos

traballos  realizados.  No  primeiro  caso,  ademais,  exploraranse  as  novas  canles  de

comunicación  que  incorporan  as  tecnoloxías  da  comunicación  e  que  reciben  nesta

materia  un  tratamento  específico.  Tal  é  o  caso  das  redes  sociais,  por  exemplo.  No

segundo  caso,  no  relacionado  coa  comunicación  oral,  proponse  actividades  que

posibilitan a procura de información, a selección da mesma, a estructuración do contido e

a exposición oral final, servíndose de diferentes ferramentas dixitais para a tarefa.

Outra  das  competencias  que  reciben  un  tratamento  máis  explícito  é  a  competencia

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, por unha razón dobre. Por

unha banda, porque o mundo da informática responde a avances científicos e técnicos

que hai que traballar se se pretende comprendelos e asimilalos en profundidade e, por

outra banda, porque o desenvolvemento de aplicacións de software (programación), esixe

uns procedementos de resolución de problemas que responde con exactitude aos de

resolución de problemas matemáticos e requiren do alumnado un tratamento estruturado

propio das disciplinas científicas.

Evidentemente, a competencia dixital é a que poderá desenvolverse dunha forma máis

explícita  debido  a  que,  na  súa  maioría,  a  materia  proporciona  información  sobre  os

recursos dixitais que logo poderán ser aplicados na resolución de problemas xurdidos en

diferentes áreas de coñecemento.

A adquisición da competencia para aprender a aprender prodúcese no momento en que

os  alumnos  e  as  alumnas  deben  recorrer  a  estratexias  organizativas  persoais  para

estruturar e asimilar os contidos. Existen momentos definidos para tal tarefa, e teñen que

ver cos procesos de procura e selección de información en diferentes fontes, a selección

e a estructuración da mesma, e a realización de esquemas e mapas conceptuais que

personalizan a aprendizaxe.

En  toda  actividade  humana  que  requira  a  interrelación  con  outras  persoas

necesariamente han de traballarse as competencias sociais e cívicas. O feito educativo

nun centro escolar desenvólveas de forma natural. No entanto, existen certas actividades

que colaboran dunha maneira máis explícita á súa adquisición, como son todas aquelas

que involucren un traballo colaborativo ou unha tarefa expositiva. Ambas son traballadas
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na materia de forma cotiá.

No ámbito das novas tecnoloxías é relativamente sinxelo identificar situacións que poidan

ser simplificadas grazas ao emprego selectivo de ferramentas informáticas. É este feito o

que proporciona un medio para traballar a competencia de sentido da iniciativa e espírito

emprendedor de maneira que o achegue creativo dos alumnos e as alumnas propicie un

sistema de mellora das condicións nas que se desenvolven as súas vidas cotiás.

Por último, é leste mesmo aspecto, a creatividade, o que desenvolve o sentido polo valor

que teñen as diferentes expresións culturais, no abanico que vai desde as convencionais

até aquelas que incorporan recursos novos relacionados co TIC, que até hai uns anos

resultaban impensables. Desde esta perspectiva é desde onde se busca a incorporación

da competencia de conciencia e expresións culturais.

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 25466-25467.  Son

aqueles obxectivos xerais da etapa que se desenvolven  dende a matería. 

De foma máis específica teríamos os seguintes obxectivos para a materia no 1º curso de

bacharelato.

• Adquirir unha visión xeral da evolución histórica das tecnoloxías da información.

• Identificar e analizar problemas cotiáns que poden resolverse con axuda das TIC.

• Valorar as posibilidades, achegas e riscos da sociedade da información.

• Coñecer  distintas  profesións  e  actividades  directamente  relacionadas  coas

tecnoloxías da información.

• Identificar os principais compoñentes do ordenador, así como doutros dispositivos

con prestacións de ordenador, e describir a función de cada un deles.

• Explicar o modo no que o ordenador manipula e almacena a información, así como

o esquema de circulación desta a través dos seus compoñentes.

• Comparar as características e prestacións de distintos ordenadores.

• Coñecer o concepto de rede local e os distintos elementos que a constitúen.

• Describir  o  hardware  e  o  software  necesario  para  montar  unha  rede local  con

acceso a internet.
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• Presentar e describir os distintos tipos de conexións a internet.

• Explicar as principais tarefas e funcións que leva a cabo un sistema operativo.

• Modificar a configuración do sistema operativo e a do propio ordenador mediante

as ferramentas que proporciona o propio sistema operativo.

• Coñecer  e  utilizar  as  distintas  posibilidades  de  personalización  que  ofrece  o

sistema operativo.

• Desenvolver capacidades de busca, interpretación, discriminación e valoración da

información obtida a través de internet.

• Responsabilizar  o  alumnado  sobre  a  necesidade  de  empregar  os  servizos  de

internet dentro dun marco legal e ético.

• Afondar na aprendizaxe do procesador de texto, como ferramenta habitual para a

creación, modificación e reprodución de documentos.

• Utilizar  algunhas das posibilidades avanzadas que ofrecen os  procesadores de

texto: índices de contidos, encabezados e pés de páxina, táboas, etc.

• Elaborar documentos que conteñan obxectos: imaxes, gráficos, textos artísticos,

etcétera.

• Crear e utilizar follas de cálculo que permitan resolver problemas sinxelos propios

da modalidade:  media dun conxunto de datos,  valores que toma unha variable

cando se modifica outra, etc.

• Coñecer  e  utilizar  algunhas  das  posibilidades  que  ofrece  a  folla  de  cálculo:

operacións con rangos de celas, emprego de fórmulas, deseño da folla, etc.

• Transformar e presentar a información numérica en forma de gráficos de distintos

tipos.

• Imprimir total ou parcialmente a información contida nunha folla de cálculo.

• Utilizar algunhas das posibilidades avanzadas que ofrece a folla de cálculo.

• Describir e poñer en práctica as distintas formas de introducir imaxes no ordenador:

creación cun editor gráfico, capturas de pantalla, transferencia dende unha cámara

dixital, etc.

• Retocar imaxes empregando aplicacións de retoque fotográfico como o Gimp.

• Deseñar, crear e modificar diapositivas que conteñen distintos elementos: textos,

imaxes, sons, vídeos, táboas, etc. Con Impress de Open office ou Google.

• Levar a cabo unha presentación de diapositivas ante un auditorio.

• Integrar  aplicacións  ofimáticas  e  de  edición  multimedia  na  elaboración  dun

proxecto.Consultar bases de datos xa creadas.
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• Recompilar, introducir e manter os datos dunha base de datos.

• Deseñar  bases  de  datos  para  o  almacenamento  de  informacións  de  distinta

natureza.

• Utilizar a linguaxe de consulta básica propia de diferentes bases de datos.

• Crear e activar consultas nunha base de datos.

• Crear e imprimir informes a partir da información contida nunha base de datos.

• Intercambiar,  compartir  e  combinar  información entre a base de datos e outras

aplicacións.

• Deseñar  algoritmos para  a  resolución  de problemas sinxelos,  por  exemplo  con

Pseint.

• Coñecer as estruturas básicas de control: Estrutura secuencial, estrutura selectiva

e estrutura repetitiva.

• Coñecer as instrucións selectivas así como os operadores relacionais (maior que,

menor que, etc.) e os operadores lóxicos en Pseint.

• Coñecer as estruturas  que permiten a creación de bucles en Pseint.

• Elaborar programas en Pseint que resolvan problemas sinxelos e que conteñan

estruturas aniñadas.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

Esquemáticamente, a planificación temporal está recollida na táboa 1 (páxina seguinte),

na que se relaciona cada estándar co número de sesións que se lle asigna (se aproxima a

unha hora por sesión, aínda que na realidade son 50 minutos). 

Despois se detalla máis en detalle cada unha das actividades que se van facer ao longo

dos trimestres.
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TEMPORALIZACIÓN (Táboa 1)

Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO NO

QUE SE IMPARTE E
ESTIMACIÓN TEMPORAL

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

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

 1º Trimestre (1h)

 TIC1B1.1.2.  Explica  cales  son  os  novos  sectores  económicos  que  apareceron  como  consecuencia  da
xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación.

 1º Trimestre (1h)

Bloque 2. Arquitectura de computadores

 TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando os
seus principais parámetros de funcionamento. 

 1º Trimestre (1h)

 TIC1B2.1.2.  Realiza  esquemas  de  interconexión  dos  bloques  funcionais  dun  computador  e  describe  a
contribución de cada un ao funcionamento integral do sistema.

 1º Trimestre (1h)

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

 1º Trimestre (1h)

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

 1º Trimestre (1h)

 TIC1B2.2.1.  Elabora  un  diagrama da estrutura dun sistema operativo  relacionando cada parte coa  súa
función.

 1º Trimestre (1h)

 TIC1B2.2.2.  Instala  sistemas operativos  e  programas de  aplicación  para a  resolución  de problemas en
computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica.

 1º Trimestre (1h)

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

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

 2º Trimestre (5h)

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

 1º Trimestre (2h)

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

 1 e 2º Trimestre (6h)

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

 1º Trimestre (8h)

 TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para comunicar ideas.  3º Trimestre (6h)

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

 3º Trimestre (14h)

Bloque 4. Redes de computadores

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

 2º Trimestre (1h)

 TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en redes de datos.  2º Trimestre (1h)

 TIC1B4.2.2.  Realiza  unha  análise  comparativa  entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen  eles,  e  indica  posibles
vantaxes e inconvenientes.

 2º Trimestre (1h)

 TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten configurar redes de datos, indicando as
súas vantaxes e os seus inconvenientes principais.

 2º Trimestre (1h)

 TIC1B4.3.1.  Elabora  un  esquema  de  como  se  realiza  a  comunicación  entre  os  niveis  OSI  de  dous
equipamentos remotos.

 2º Trimestre (1h)

Bloque 5. Programación

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

 2 Trimestre (4h)

 TIC1B5.2.1.  Escribe  programas  que  inclúan  bucles  de  programación  para  solucionar  problemas  que  2º Trimestre (4h)
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Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO NO

QUE SE IMPARTE E
ESTIMACIÓN TEMPORAL

impliquen a división dun conxunto en partes máis pequenas.

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

 2º Trimestre (4h)

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

 2º Trimestre (1h)

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

 2º Trimestre (6h)

Nota:  Se se  suman as horas  que se  lle  adican a  cada estándar  de  aprendizaxe,  en

ocasións o total suma máis horas das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que as veces

trabállanse varios estándares ao tempo. (Por exemplo: TIC1B3.1.2.e TIC1B1.1.2.)

Esta programación está pensanda para tratar todos os contidos en dúas horas a semana,

e a terceira (aquela na que pode que non estean tódolos alumnos) adicarase a repaso, a

rematar tarefas pendentes aqueles alumnos aos que non lles dera tempo, resolución de

dúbidas, traballos voluntarios para subir nota, etc.

Secuenciación de actividades:

Primer Trimestre:

– Presentación da materia.

– Avaliación inicial individual. Os alumnos terán que facer un CV para traballar nun

Ciber, facendo fincapé nas súas destrezas no ámbito da informática.

– Práctica Individual: Instalación do programa Make Block. Análise das dificultades

atopadas.  Búsqueda  de  estratexias  para  solucionar  os  problemas  atopados.

Elaboración dun informe resumindo o proceso. (TIC1B2.2.2).

– Práctica Individual: Búsqueda de información en internet e elaboración dun traballo

co editor de textos Libre Office Writer  (TIC1B3.1.2) para dar resposta a:

– Diferencia entre a sociedade da información e a sociedade do coñecemento

(TIC1B1.1.1).

– Novos sectores económicos relacionados coas Tics.(TIC1B1.1.2).

– Traballo  grupal.  O conxunto da clase ten que realizar unha presentación dixital

Tecnoloxías da Información e da comunicación I (1ºBach) 12



(TIC1B3.1.3) coa axuda das aplicacións online de Google que versará sobre as

compoñentes Hardware do Bloque 2 (Arquitectura de ordenadores) . (TIC1B2.1.1,

TIC1B2.1.2,  TIC1B2.1.3,   TIC1B2.1.4).  O  traballo  repártese  por  parellas.  Cada

parella é a encargada de realizar unha parte que logo formará parte do conxunto.

Finalmente os alumnos exporán de maneira oral coa axuda do proxector o traballo

realizado. O profesor poderá facerlles preguntas de maneira oral.  O documento

xenerado serviralles aos alumnos para preparar un examen teórico individual  tipo

test.

– Prácticas individuais coa folla de cálculo de Libre Office. Finalmente realizarase un

exame individual práctico.  (TIC1B3.1.4)

–  Traballo individual: Presentación dixital  sobre Sistemas operativos. Os alumnos

deben  seguir  un  guión  preestablecido.  (TIC1B2.2.1,  TIC1B3.1.3)  O  documento

xenerado serviralles aos alumnos para preparar un examen teórico individual  tipo

test.

Segundo Trimestre:

– Prácticas  en  parellas  con   Bases  de  Datos  de  Open  Office  Base  ou  similar.

Finalmente realizarase un exame individual práctico.  (TIC1B3.1.1) Este esta parte

empeza a tratarse antes das vacacións do Nadal pero será avaliada no segundo

trimestre.

– Traballo  grupal.  O conxunto da clase ten que realizar unha presentación dixital

(TIC1B3.1.3) coa axuda das aplicacións online de Google que versará sobre os

contidos  do  Bloque  4  (Redes  de  computadores)  .  (TIC1B4.1.1,  TIC1B4.2.1,

TIC1B4.2.2,  TIC1B4.2.3,  TIC1B4.3.1).  O  traballo  repártese  por  parellas.  Cada

parella é a encargada de realizar unha parte que logo formará parte do conxunto.

Finalmente  os  alumnos  expondrán  de  maneira  oral  coa  axuda  do  proxector  o

traballo  realizado.  O  profesor  poderá  facerlles  preguntas  de  maneira  oral.  O

documento  xenerado serviralles  aos  alumnos  para  preparar  un  examen teórico

individual  tipo test.
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– Prácticas individuais de programación co entorno Pseint ou similar. (Ó longo das

prácticas  a  profesora  irá  introducindo  os  conceptos  de  diagrama  de  fluxo,

algoritmo,  linguaxe  de  programación,  etc.  )  Finalmente  realizarase  un  exame

individual práctico de programación e outro de depuración de código. (TIC1B5.1.1,

TIC1B5.2.1, TIC1B5.3.1, TIC1B5.4.1, TIC1B5.5.1)

Terceiro  Trimestre:

– Práctica individual con Gimp e Sketchup Make. Os alumnos teñen que deseñar

un obxecto con Sketchup e un logo co nome e/ou a marca do obxecto. Deberán

realizar tarefas de creación e tratamento de imaxe. O resultado debe ser un

documento  publicitario  atractivo  con extensión  pdf,  destinado a imprimirse  e

realizar un pequeno concurso no que se valorará tanto a idea como o resultado

estético.(TIC1B3.1.5.)

– Práctica  en  parellas  de  grabación  e  tratamento  de  audio  con  o  programa

Audacity.  Realizarán unha entrevista  ficticia  a  dous persoaxes que viven en

lugares afastados, éstes valorarán as vantaxes e desvantaxes de vivir na súa

contorna.  Así adquirirán as habilidades necesarias para poder afrontar a última

parte do curso na que realizarán un pequeno corto.(TIC1B3.1.6)

– Práctica individual na que simularán ser presentadores de radio e teñen que

presentar unha canción. Modificarán a amplitude do son, engadindán efectos

para distorsionar a voz, mezclarán  a súa voz con a música de fondo  e con

sons obtidos de internet (sen dereitos).  (TIC1B3.1.6)

– Práctica en grupos de catro alumnos aproximadamente. Os alumnos deberán 

realizar unha cortometraxe con o programa AVS Video Editor (TIC1B3.1.6).  

Unha  idea  que  poden  desenvolver  sería  unha  cortometraxe  publicitaria  

semellante aos anuncios da televisión, pero poden levarse a cabo outras ideas 

innovadoras se o profesor así o considera. En ocasións deberán emplear o  

Audacity  pata o tratamento de son e outros programas como o Gimp para  

realizar un cartel publicitario do corto.(TIC1B3.1.5.)
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TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS MOMENTO DO CURSO NO
QUE SE TRABALLAN 

Bloque 1. A sociedade da información e o computador

 B1.1. Concepto de sociedade da información.
 B1.2. O sector das TIC: composición e características.

 1º Trimestre 
 1º Trimestre 

Bloque 2. Arquitectura de computadores

 B2.1. Bloques funcionais dun sistema microinformático e compoñentes de cada bloque funcional.
 B2.2. Compoñentes dos sistemas microinformáticos 
 B2.3. Periféricos básicos
 B2.4. Dispositivos de almacenamento: características e tipos.
 B2.5. Dispositivos de memoria: características e tipos.
 B2.6. Sistema operativo: elementos e estrutura. Clasificación, funcións e procesos do sistema operativo.

Sistemas operativos actuais.
 B2.7. Instalación e actualización de sistemas operativos e de aplicacións de software.

 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 
 1º Trimestre 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos

 B3.1. Deseño e utilización de bases de datos sinxelas.
 B3.2. Elaboración de documentos mediante procesadores de texto.
 B3.3. Elaboración de presentacións.
 B3.4. Presentación ao público: conexión a un proxector e configuración. 
 B3.5. Resolución de problemas mediante follas de cálculo.
 B3.6. Deseño e edición de Imaxes en 2D e 3D.
 B3.7. Creación de contidos audiovisuais. Elaboración de guións, captura de son e de imaxes, edición e

montaxe. 
 B3.8. As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Dereitos que amparan as producións

alleas.

 2º Trimestre
 Todo o curso
 Todo o curso
 Todo o curso
 1º Trimestre 
 3º Trimestre 
 3º Trimestre 

 Todo o curso 

Bloque 4. Redes de computadores

 B4.1. Configuración básica de redes locais: características, tipos, topoloxías e arquitecturas.
 B4.2. Cables e conectores: características e tipoloxía. Normalización. 
 B4.3. Elementos das redes de datos: situación, dispositivos e adaptadores de interconexión de redes con

fíos e sen eles; configuración básica destes.
 B4.4.  Despregamento  de  redes  locais  sen  fíos:  elementos,  medios  de  transmisión,  protocolos  e

recomendacións. Seguridade básica.
 B4.5. Niveis do modelo OSI: funcións dos niveis, os protocolos e os dispositivos.

 2º Trimestre

 2º Trimestre
 2º Trimestre

 2º Trimestre
 

 2º Trimestre

Bloque 5. Programación

 B5.1. Diagramas de fluxo: elementos e ferramentas; símbolos e o seu significado.
 B5.2. Identificación dos elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais.
 B5.3. Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo.
 B5.4. Uso de estruturas de control: operadores, condicións, bloques e estruturas de repetición.
 B5.5. Execución, proba, depuración e documentación de programas.
 B5.6. Identificación dos elementos da sintaxe da linguaxe. 

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

 2º Trimestre 
 2º Trimestre 

2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao mínimo de consecución que se

mostra na páxina seguinte na táboa 2. 
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Os procedementos e instrumentos  de avaliación  son moi  variados e tamén aparecen

reflectidos na mesma táboa.

Nesta materia os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

– Prácticas individuais

– Prácticas en parella ou equipo

– Exames prácticos

– Exames teóricos

No apartado g explícase de forma detallada como se califica a materia.
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Táboa 2. pax1 
PRIMEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

1   TIC1B1.1.1 Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da información e sociedade
do coñecemento.  O documento  sobre  o  sector  TIC

cumpre  todos  os  requisitos
indicados  de  antemán  polo
profesor.

 Entregado dentro do prazo.

 Documento  realizado polo alumno
con  Libre  Office  Writer  sobre  o
sector  Tic   e  a  sociedade  da
información  e  do  coñecemento
respondendo  a  unhas  preguntas
realizadas  polo  profesor  e  cuns
requisitos  técnicos  estipulados  de
antemán.

10%

2   TIC1B1.1.2 Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como consecuencia
da xeneralización das tecnoloxías da información e da comunicación.

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

3   TIC1B2.1.1 Describe  as  características  dos  subsistemas  que  compoñen  un  computador,
identificando os seus principais parámetros de funcionamento. 

 Entrega os documentos en prazo.

 Os  documentos  cumpren  os
requisitos estipulados.

 Explicación en público aceptable.

 Distingue os elementos básicos de
SW e HW e as súas funcións. 

 Presentación  colaborativa  con
Google Documents  sobre a parte
Hardware  de  arquitectura  de
ordenadores.

 Presentación  individual  con  Libre
Office  sobre sistemas operativos.

  Exame escrito individual tipo test
sobre  os  contidos  tratados  nas
presentacións  colaborativa  e  na
individual.

 
       10%  
(5%  o
documento  e
5%  a
exposición oral)

4   TIC1B2.1.2 Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe
a contribución de cada un ao funcionamento integral do sistema.

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

       10%  
6   TIC1B2.1.4 Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros

que as definen e a súa achega ao rendemento do conxunto.

7   TIC1B2.2.1 Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operativo relacionando cada parte coa
súa función.

20%  

9   TIC1B3.1.3 Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multimedia, adecuando a
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina.
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Táboa 2. pax2 
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 

NA  1ª AVALIACIÓN

8 TIC1B2.2.2 Instala sistemas operativos e programas de aplicación para a resolución de problemas
en computadores persoais, seguindo instrucións de fábrica.  Entrega  informe  en  prazo,

empregando  unha  linguaxe
adoitada  para  dirixirse  ao
interlocutor  e  cun  vocabulario
técnico preciso. 

 Intenta  realizar  a  instalación  en
clase ou na  casa sendo quen de
describir  as dificuldades atopadas
e a súa posible solución.

 Práctica  individual  de  instalación
do programa Make-Block.

 Elaboración individual dun informe
comentando  as  incidencias
atopadas (de habelas), as posibles
solucións  a  eses  problemas  e  o
estado da instalación.

10%10 TIC1B3.1.2 Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as posibilidades das
aplicacións e tendo en conta o destinatario.

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

 Entrega  de  cada  unha  das
prácticas en prazo.

 As  follas  cumpren  os  requisitos
estipulados de antemán. 

 E  quen  de  realizar  funcións  de
forma  automática,  copiado  e
pegado  de  datos,  formateado,
realización de gráficas 2D

 Prácticas  individuais  con  Open
Office  Calc.  (crear  e  modificar
follas  de  cálculo,  ordear  datos,
cambiar formato,  xenerar  distintos
tipos  de  gráficas,  realizar
promedios,  buscar  máximos,
mínimos  e  outras  funcións,
ocultación de celas, protección de
follas,  suliñado,  coloreado,
centrado, etc.).

 Exame  individual  con  folla  de
cálculo  sobre  os  contidos  das
Prácticas. 

20% 

20%
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Táboa 2. pax3 
SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  2ª AVALIACIÓN

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

 Entrega en prazo dos documentos.

 As bases de datos, os informes, as
consultas  e  os  formularios  creados
polo alumno  cumpren  os resquisitos
estipulados.

 Prácticas individuais de bases de
datos  con  Libre  Office.
(Deseño,  Creación,  modificación,
preparación  para  impresión  de
informes, búsquedas, formularios,
intercambio  de  datos  con  outras
aplicacións, etc.). 

 Exame  individual  práctico  sobre
as prácticas. 

30% 

(20%  as
prácticas 

10% o exame)

15 TIC1B4.1.1 Debuxa esquemas de configuración de pequenas redes locais, seleccionando
as tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible.  Os  documentos  cumpren  os

requisitos estipulados e se entregan
en prazo.

 Explicación en público aceptable. 

 Distingue  os  elementos  básicos  de
redes  de  ordenadores  e  as  súas
funcións. 

 Presentación  colaborativa  con
Google  Documents   sobre  redes
de  computadores  (Modelo  OSI,
topoloxías,  cableado,  dispositivos
de interconexión, redes sen fíos). 

 Exame escrito  individual  tipo test
sobre  os  contidos  tratados  na
presentación  colaborativa.
(Haberá unha porcentaxe do 20 %
de cada contido do bloque B4)

20% 

(  10%  o
documento  e
a  exposición
oral

10%  o  exame
escrito )

16 TIC1B4.2.1 Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables utilizados en redes
de datos.

17 TIC1B4.2.2 Realiza  unha análise  comparativa  entre  tecnoloxía  con  fíos  e  sen  eles,  e
indica posibles vantaxes e inconvenientes.

18 TIC1B4.2.3 Explica  a  funcionalidade  dos  elementos  que  permiten  configurar  redes  de
datos, indicando as súas vantaxes e os seus inconvenientes principais.

19 TIC1B4.3.1 Elabora un esquema de como se realiza a comunicación entre os niveis OSI
de dous equipamentos remotos.

11 TIC1B3.1.3 Elabora  presentacións  que integren texto,  imaxes  e elementos  multimedia,
adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina.
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Táboa 2. pax3
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 

NA  2ª AVALIACIÓN

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

 Entrega as prácticas dentro do prazo.

 Escribe código sen erros de sintaxe e
que realiza  correctamente  as  accións
detalladas como requisitos mínimos.

 Depura correctamente como mínimo o
50%  dos  erros  dun   programa  dado
pola profesora.

 Prácticas  individuais  de  programación
con Pseint.

 Un exame práctico individual con Pseint
sobre o contido das prácticas. 

 Un  exame  individual  escrito  de
depuración  dun  programa  dado.
Poderán  empregar  o  entorno  de
programación. 

45% 

(  20%  as
prácticas

 15%  o  exame
práctico

 10%  o  exame
de
depuración)

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

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

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

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

 Entrega  o  documento  en  prazo  e
cumpre os requisitos estipulados.

 Exposición en público aceptable. 
 Xustifica  o  motivo  da  existencia  das

diferentes linguaxes de programación.

 Presentación  colaborativa  sobre  a
definición de sintaxe dunha linguaxe de
programación  e  exemplos  concretos
dunha  linguaxe  determinada.  Se
realizará  en  grupo  de  maneira  online
con  a  ferramenta  de  edición  de
presentacións  de  google  cuns
requisitos  técnicos  estipulados  de
antemán.

5%
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Táboa 2. pax 4
TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRICIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  3ª AVALIACIÓN

13 TIC1B3.1.5 Deseña  elementos  gráficos  en  2D  e
3D para comunicar ideas.  Cartel  entregado en prazo  cunha calidade aceptable

(imaxe con boa definición, se leen as letras, etc.).

 Cumpre todos os requisitos establecidos de antemán .

 Prácticas individuais de deseño 2D con Gimp. Deseño
dun logo e realización dun cartel publicitario no que se
inclúa  ese  logo  máis  o  deseño   3D  dun  obxecto
deseñado por eles (50%)

10%

 Deseño entregado en prazo cunha calidade aceptable
(renderiza e  acota).

 Cumpre  os  requisitos  establecidos  de  antemán
especialmente  o  formato,  elección  da  representación
máis axeitada.

 Prácticas individuais  de deseño 3D con Sketchup o
similar. (50%)

10%

14 TIC1B3.1.6 Realiza pequenas películas integrando
son,  vídeo  e  imaxes,  utilizando
programas  de  edición  de  ficheiros
multimedia.

 Gravación  entregada  en  prazo  cunha  calidade
aceptable (Se entenden ben as voces). 

 Cumpre  os  requisitos  establecidos  de  antemán
(Formato,  realización de envolventes, atenuado, mute,
inclusión  de  efectos,  distorsión  das voces,    mezclas
con outros sons etc, duración máxima).

 Tratamento dixital de audio con Audacity. (Grabación
de  voz,  mezcla  de  sons,  efectos  (envolventes,
atenuado, mute, etc.).  

 Evaluarase  por  medio  dunha  práctica  en  parellas
(Unha  entrevista  ficticia  radiofónica)   e  dun  exame
individual simulando ser un presentador de radio .

        40%
(20% práctica 

20%  exame
individual)

 Curtametraxe  entregada  en  prazo  cunha  calidade
aceptable  (Se  entende  ben  ós  personaxes  ou  está
subtitulada). 

 Cumpre  os  requisitos  establecidos  de  antemán
(formato, títulos, créditos, banda sonora, transicións).

 Edición  dunha curtametraxe con Movie  Maker.  Esta
tarefa realizarase en grupo.

 A curtametraxe deberá presentar os créditos,  Título,
banda  sonora,  subtítulos,  efectos  de  transicións,
inclusión de imaxes fixas,...

40%
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia de Tics en 1º de bacharelato se baseará en metodoloxias variadas   de acordo

con o punto 9 do artigo 27 do DOGA Num.120.  Polo tanto os contidos non se repartirán

en unidades didácticas estancas,  empregarase unha metodoloxía "en espiral"   (iranse

introducindo conceptos e procedimentos novos e profundizando máis naqueles que xa se

viran en outros cursos ou materias). 

A materia de Tics I se baseará entre outras na metodoloxia de proxectos, de acordo con o

punto 9 do artigo 11 do DOGA Num.120 do 29 de Xuño de 2015. 

Realizaránse moitas prácticas/proxectos en parellas e equipo. Outras serán individuais.

f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

Na aula cóntase cun ordenador con conexión a internet por alumno. 

En cada ordenador atópase instalado o software  necesario para o desenvolvemento da

materia (OpenOffice, Audacity, MovieMaker, SketchUp, Gimp, Pseint). 

Ademáis deses ordenadores, a aula dispón de dous computadores adicionais para que no

caso de que algún deles avaríese, os alumnos poidan continuar con a súa actividade

mentres se soluciona o problema.

En  ocasións,  serán  os  propios  alumnos  os  que  deban  descargar  e  instalar  diversos

programas informáticos co fin de acadar certos estándares de aprendizaxe.

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Nesta materia, temos 24 estándares de aprendizaxes avaliables.

Na táboa 2  (páx.  17-21) se mostraban os instrumentos de avaliación en relación con

diferentes estándares.

Cada instrumento de avaliación estará ponderado segundo  as instruccións da táboa 2.
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No caso de  por  causas imprevistas  a  avaliación  dun estandar  determinado teña que

cambiar  de  avaliación  ou  non  se  poda  calificar,  a  media  se  fará  de  acordo  á  nova

temporalización  que o  profesor  estime axeitada .  Neste  suposto,  as  ponderacións da

táboa  2  poden  verse  lixeiramente  modificadas  (sempre  de  maneira  proporcional),

avisando aos alumnos o antes posible.

 A calificación  parcial  da  cada  unha  das  tres  avaliacións  determinarase  a  partir  da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas na táboa 2,  e

tendo en conta que:

CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número

entre 0 e 10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en

conta o peso de cada instrumento recollidos na táboa 2 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ (calificación instrumento * peso instrumento)

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o

alumno  alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación para cada avaliación.

O alumno cunha  nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco.

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos.
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CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais.

 A  nota  do  boletín de  xuño  será  a  aproximación  ao  enteiro  máis  cercano  da

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TIC1 de

1º  de bacharelato superada coa nota correspondente

Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación de setembro.  Unha nota igual  ou superior  a  5  indicará  que o  alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TIC1 de 1º

de bacharelato superada coa nota correspondente.

De xeito voluntario, e se o profesor o considera adoitado, o alumno suspenso na 

avaliación final de Xuño,  poderá realizar un traballo durante o verán proposto polo 

profesor e que servirá para subir nota. (Terá como máximo un peso do 20% e nese caso o

valor do exame contará hasta un 80%).

Ademáis o traballo serviralle de repaso ao alumno para presentarse ao exame de 

setembro.
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h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Se algúns dos indicadores de logro proposto non aplicasen, (por exemplo os números 5 e

6 no caso de non contar  con alumnos con NEAE) estes non se terán en conta para

calcular a media global.

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.
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6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os  aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

15.  Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACS
propostas e aprobadas.

 i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

Ó alumnado de 2º de bacharelato con Tics de 1º de bacharelato suspenso deberá realizar

uns traballos ó longo do curso.

 Cada traballo terá unha fecha de entrega coñecida de antemán polo alumno. O profesor

o correxirá e lle explicará ao alumno os erros detectados en caso de habelos.

Vendo a evolución do proceso, o profesor pode considerar aprobar a materia directamente

ou ben indicarlle ao alumno que realice o examen de pendentes hacia finais de curso no

que entren os contidos tratados nos traballos que se lle indicaron ó longo do curso.

O profesor avaliarárá os coñecementos previos do alumnado coa materia pendiente. E

sempre para beneficiar ao alumno,se o profesor o considera oportuno, daralle a opción ó

Tecnoloxías da Información e da comunicación I (1ºBach) 26



alumno, de realizar soamente as tarefas daqueles estándares que o alumno non foi quen

de acadar o curso pasado (Liberándoo así de carga de traballo que podería repercutirlle

negativamente nos seus estudos).

No caso de que o alumno non entregue as tarefas encomendadas ao longo do curso ou

estas non sexan aceptables, o alumno deberá realizar un examen na data sinalada polo

centro para poder recuperar a materia. (Normalmente no mes de Abril).

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Os primeiros días de clase a profesora realizará sondaxes á clase en xeral para facerse

unha idea dos coñecementos previos globais.

Ademáis, nos primeiros días de clase o alumnado realizará unha proba escrita que non

computará para a calificación da materia. Gracias a ela o profesor verá o grao de dominio

das Tics de cada alumno.

 

No caso de que se detecten deficiencias ou dificultades se propondrán actividades de

reforzo individuais ou colectivas para minimizar o perxuizo dos alumnos.  (Adicar algunha

clase  a  repasar  temas  clave,  entregarlles  ao  alumnado  fichas  con  información  e/ou

enlaces a tutoriais ou manuais de aplicacións para practicar na casa, )

l) Medidas de atención á diversidade.

Deberán  realizarse  ao  longo  do  curso  unha  vez  se  coñeza  o  alumnado  e  as  súas

características. Así a poderá realizarse unha adaptación efectiva.

m) Concreción dos elementos transversais

 Se tratarán ó longo do curso moitos elementos transversais como se ven facendo dende

fai  moitos  anos  en  tódalas  materias  do  departamento.  Dentro  da  materia  de  Tic  de

bacharelato podemos salientar específicamente os seguintes temas:

– Dereitos da propiedade intelectual.
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– Riscos das Tics (ciberacoso, sexting, tecnodicción, etc.).

– Posturas ergonómicas no traballo diante do ordenador.

– Confidencialidade das contrasinais e protección da información.

Isto non quere dicir que non se traten outros (Comunicación audiovisual, igualdad de 

xénero, etc. ), xa que  a experiencia di que  o tratamento de elementos transversais ás 

veces xorde de maneira espontánea debido a un tema de actualidade ou a algun feito 

acontecido na aula e trátanse de forma dinámica.

n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico.

Grazas  á  experiencia  doutros  anos,  observamos  que  dende  diversas  institucións  e

empresas se ofertan visitas, obradoiros, concursos, charlas, etc. Neste momento non se

sabe  con  certeza  as  actividades  específicas  que  se  van  realizar  por  parte  do

departamento.  No  momento  que  se  oferten,  se  valarorá  a  súa  idoneidade  coa

colaboración do responsable de visitas extraescolares e complementarias do centro para

poder realizalas. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto;

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no

seguinte  ou  ben  empregar  os  datos  recabados  para  mellorar  as  programacións  do

vindeiro curso. Dita ferramenta se describe a continuación:

Tecnoloxías da Información e da comunicación I (1ºBach) 28



Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Se algúns dos indicadores de logro proposto non aplicase (por exemplo o número 5 e 6

no caso de non contar con alumnos con NEAE) estes non se terán en conta para calcular

a media global.

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.
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6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os  aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

15.  Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACS
propostas e aprobadas.

Debe terse en conta que estos anos son os primeiros coa nova lexislación e polo tanto

son nos que máis se agarda que se fagan modificacións unha vez vistas as posibles

deficiencias no proposto (especialmente no ámbito das temporalizacións). Esperamos que

nun ano ou dos xa teñamos ben axeitadas todas a temporalizacións.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN II

2º DE BACHARELATO  

CURSO 2017-2018

a)  Introdución e contextualización

Contextualización

Esta  programación  pretende  ser  unha  guía  útil  para  a  impartición  da  materia  de

TECNOLOXÍAS  DA  INFORMACIÓN  E  COMUNICACIÓN  II no  segundo  curso  de

bacharelato no ano 2017-2018 no IES Ribeira do Louro de Torneiros (O Porriño),

Cóntase con 3 sesións semanais.   E temos matriculadas un total  de 16 persoas (12

alumnos e  4 alumnas).

É unha materia optativa á que poden acceder alumnos de todas as especialidades e non

teñen porqué ter cursada a materia de TIC en 4º da ESO nin en 1º de bacharelato. Por

este  motivo  non  se  dará  por  suposto  ningún  coñecemento  específico  das  anteriores

materias.

Introdución

As  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  (TIC)  desenvolven  un  papel

fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e

de  técnicas  que  permiten  satisfacer  as  necesidades  individuais  e  colectivas.  Neste

sentido, as TIC achéganlle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación

entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia

educativa. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación,

elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles

para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das novas
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tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible  perspectiva  científico-tecnolóxica  sobre  a

necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto

ao que acontece arredor dela.

A materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  trata  de  achegarlle  ao

alumnado as habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios deste ámbito

tecnolóxico. 

Nos  dous  cursos  de  bacharelato,  a  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da

Comunicación  persegue  a  consolidación  dunha  serie  de  coñecementos  tecnolóxicos

indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o computador" introduce

o  alumnado  na  importancia  desta  materia  na  sociedade  actual.  Os  bloques

"Arquitectura  de  computadores",  "Redes  de  computadores"  e  "Seguridade"

abondan en aspectos relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, e á

súa conexión en redes. 

O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de aplicacións de uso

común no mundo actual,  tales como as aplicacións ofimáticas de edición de texto, de

cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo con

imaxe  e  vídeo.  E  os  bloques  "Programación"  e  "Publicación  e  difusión  de  contidos"

afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo real,

e no uso destes no mundo de internet.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos

de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen

para resolver problemas específicos doutras disciplinas.

Un enfoque interdisciplinar,  xa que logo, favorecerá a conexión con outras materias e

mesmo con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque

serven  tanto  para  integrar  as  restantes  materias  do  currículo  como  para  afondar  en

aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que

son  especialmente  indicadas  para  reflexionar  sobre  os  temas  tecnolóxicos  e  de

actualidade.

Esta  materia  caracterízase  pola  realización  de  actividades  nas  que  se  desenvolven

destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se

utilizan  aplicacións  informáticas  de  propósito  xeral.  Neste  contexto,  a  iniciativa,  a

colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos

relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes
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como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.

A participación  pode potenciarse  nesta  materia  mediante  a  exposición  de traballos,  a

resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a

utilización  colectiva  de  recursos  virtuais  ou  a  procura  e  a  análise  de  información  en

internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na  ensinanza  das  TIC  resulta,  daquela,  adecuado  reflexionar  e  traballar  en  grupo

procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos

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

emprendedor.

b)  Contribución  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave.  Concreción  que

recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman

parte dos perfís competenciais.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 26757-26761. Para

cada un dos estándares de aprendizaxe se especifican as competencias clave.

Se incidirá no traballo de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé nas 

máis afines á área.

Dende a materia de 2º de bacharelato das  Tecnoloxías da información e da comunicación

se traballa para acadar cada tipo de competencia.

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá

en  grande  medida  do  tipo  de  actividades;  é  dicir,  da  metodoloxía  empregada.  Neste

sentido,  a comunicación lingüística desenvolverase  na  medida  en  que  o  alumnado

adquira  e  utilice  un  vocabulario  técnico  preciso,  elabore  programas  e  documentos,

explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as

competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía poden  alcanzarse  configurando  e

administrando  máquinas  e  sistemas  operativos,  aplicando  técnicas  de  tratamento  e

almacenamento  de  datos  ou  asumindo  hábitos  seguros  no  contexto  das  redes  de

comunicación,  competencias  que tamén se favorecen analizando o funcionamento  de

programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das
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repercusións dos hábitos sociais en internet. 

A  competencia dixital,  que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego

constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e

para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan

para resolver problemas.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir  que

tome  decisións  cun  certo  grao  de  autonomía,  que  organice  o  proceso  da  propia

aprendizaxe  e  que  aplique  o  aprendido  a  situacións  cotiás  das  que  poida  avaliar  os

resultados.  Do  mesmo  xeito,  as  competencias  sociais  e  cívicas alcanzaranse

procurando que o  alumnado  traballe  en  equipo,  interactúe con outras  persoas  e  con

grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a

análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e

culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do

deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar

as ideas propias en programas ou en documentos. E a  conciencia e as expresións

culturais reflíctense  na  análise  da  influencia  dos  fitos  técnicos  das  TIC  en  distintas

culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En  resumo,  a  materia  de  Tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  ofrece  un

inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un

conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas

que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os

ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

Esta  programación  elaborouse  segundo  uns  criterios  integradores  que  incorporan  os

mecanismos axeitados para alcanzar o desenvolvemento do conxunto das competencias.

Está claro que, dada a natureza da materia, algunhas delas están incluídas de maneira

moito máis explícita que outras. Tal é o caso, por exemplo, da competencia matemática e

as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ou da competencia dixital. Con todo,

debido  ao  carácter  que  posúe  a  materia,  tamén  permite  un  tratamento  privilexiado

daquelas outras relacionadas coa creatividade, coa comunicación, co traballo en grupo,

coa procura e selección de información ou coa achega de solucións a problemas ou

situacións reais.
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En  particular,  a  competencia  en  comunicación  lingüística  traballarase  desde  a  dobre

vertente da elaboración de textos escritos en diferentes formatos e da exposición oral dos

traballos  realizados.  No  primeiro  caso,  ademais,  exploraranse  as  novas  canles  de

comunicación  que  incorporan  as  tecnoloxías  da  comunicación  e  que  reciben  nesta

materia  un  tratamento  específico.  Tal  é  o  caso  das  redes  sociais,  por  exemplo.  No

segundo  caso,  no  relacionado  coa  comunicación  oral,  proponse  actividades  que

posibilitan a procura de información, a selección da mesma, a estructuración do contido e

a exposición oral final, servíndose de diferentes ferramentas dixitais para a tarefa.

Outra  das  competencias  que  reciben  un  tratamento  máis  explícito  é  a  competencia

matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, por unha razón dobre. Por

unha banda, porque o mundo da informática responde a avances científicos e técnicos

que hai que traballar se se pretende comprendelos e asimilalos en profundidade e, por

outra banda, porque o desenvolvemento de aplicacións de software (programación), esixe

uns procedementos de resolución de problemas que responde con exactitude aos de

resolución de problemas matemáticos e requiren do alumnado un tratamento estruturado

propio das disciplinas científicas.

Evidentemente, a competencia dixital é a que poderá desenvolverse dunha forma máis

explícita  debido  a  que,  na  súa  maioría,  a  materia  proporciona  información  sobre  os

recursos dixitais que logo poderán ser aplicados na resolución de problemas xurdidos en

diferentes áreas de coñecemento.

A adquisición da competencia para aprender a aprender prodúcese no momento en que

os  alumnos  e  as  alumnas  deben  recorrer  a  estratexias  organizativas  persoais  para

estruturar e asimilar os contidos. Existen momentos definidos para tal tarefa, e teñen que

ver cos procesos de procura e selección de información en diferentes fontes, a selección

e a estructuración da mesma, e a realización de esquemas e mapas conceptuais que

personalizan a aprendizaxe.

En  toda  actividade  humana  que  requira  a  interrelación  con  outras  persoas

necesariamente han de traballarse as competencias sociais e cívicas. O feito educativo

nun centro escolar desenvólveas de forma natural. No entanto, existen certas actividades

que colaboran dunha maneira máis explícita á súa adquisición, como son todas aquelas
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que involucren un traballo colaborativo ou unha tarefa expositiva. Ambas son traballadas

na materia de forma cotiá.

No ámbito das novas tecnoloxías é relativamente sinxelo identificar situacións que poidan

ser simplificadas grazas ao emprego selectivo de ferramentas informáticas. É este feito o

que proporciona un medio para traballar a competencia de sentido da iniciativa e espírito

emprendedor de maneira que o achegue creativo dos alumnos e as alumnas propicie un

sistema de mellora das condicións nas que se desenvolven as súas vidas cotiás.

Por último, é leste mesmo aspecto, a creatividade, o que desenvolve o sentido polo valor

que teñen as diferentes expresións culturais, no abanico que vai desde as convencionais

até aquelas que incorporan recursos novos relacionados co TIC, que até hai uns anos

resultaban impensables. Desde esta perspectiva é desde onde se busca a incorporación

da competencia de conciencia e expresións culturais.

c) Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.

Estan recollidos no DOGA num 120 do 29 de Xuño de 2015. Paxs 25466-25467.  Son

aqueles obxectivos xerais da etapa que se desenvolven  dende a matería. 

De foma máis específica teríamos os seguintes obxectivos para a materia no 2º curso de

bacharelato.

• Explicar as estruturas de almacenamento.

• Elaborar diagramas de fluxo usando elementos gráficos.

• Obtér o resultado de seguir un programa.

• Optimiza e depurar  código.

• Elaborar programas.

• Responsabilizar  o  alumnado  sobre  a  necesidade  de  empregar  os  servizos  de

internet dentro dun marco legal e ético.

• Coñecer as estruturas básicas de control: Estrutura secuencial, estrutura selectiva

e estrutura repetitiva.

• Coñecer as instrucións selectivas así como os operadores relacionais (maior que,

menor que, etc.) e os operadores lóxicos.

• Coñecer as estruturas  que permiten a creación de bucles .
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• Elaborar programas que resolvan problemas sinxelos e que conteñan estruturas

aniñadas, funcións e subprocesos.

• Realizar diagramas de fluxo coa axuda de software específico.

• Deseñar páxinas web e blogs.

• Elaborar   esquemas de  protección física fronte a ataques externos para unha

pequena rede (SW e HW).

• Seleccionar elementos de protección de software para internet relacionándoos cos

posibles ataques.

• Clasificar o código malicioso pola súa capacidade de propagación.

• Elaborar traballos  na web 2.0.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:

1º. Temporalización.

Esquemáticamente, a planificación temporal está recollida na táboa 1, (páxina seguinte)

na que se relaciona cada estándar co número de sesións que se lle asigna (se aproxima a

unha hora por sesión, aínda que na realidade son 50 minutos). 

Despois se detalla máis en detalle cada unha das actividades que se van facer ao longo

dos trimestres.

 Se se suman as horas que se lle adican a cada estándar de aprendizaxe, en ocasións o

total suma máis horas das que ten un trimestre. Isto é lóxico xa que as veces trabállanse

varios estándares ao tempo. (Por exemplo: TIC2B3.2.1.e TIC2B1.3.1.)

Tense en conta na temporalización que os alumnos que cursen conxuntamente TIC e

relixión só teran dúas horas de Tic á semana e os que non cursan relixión terán tres. No

momento de facer esta programación non había ningún alumno matriculado en relixión,

polo que todo o alumnado contará con 3 sesións semanais.

No caso de que houbese finalmente alumnado con relixión se tratarían todos os contidos

en dúas horas a semana,  e  a terceira  (aquela  na que pode que non estean tódolos

alumnos) adicaríase a repaso, a rematar tarefas pendentes aqueles alumnos aos que non
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lles dera tempo, resolución de dúbidas, traballos voluntarios para subir nota, etc.

TEMPORALIZACIÓN (Táboa 1)

Estándares de aprendizaxe
MOMENTO DO CURSO NO

QUE SE IMPARTE E
ESTIMACIÓN TEMPORAL

Bloque 1. Programación

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

 1º Trimestre (2h)

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

 1º Trimestre (12h)

 TIC2B1.3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o
fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente.

 1º Trimestre (10h)

 TIC2B1.4.1.  Obtén  o  resultado  de  seguir  un  programa  escrito  nun  código
determinado, partindo de determinadas condicións.

 1º Trimestre (4h)

 TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando procedementos
de depuración.

 1º Trimestre (4h)

 TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utilizando
contornos de programación.

 1º Trimestre (10h)

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

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

 2º Trimestre (18h)

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

 2º Trimestre (9h)

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

 2º Trimestre (1h)

Bloque 3. Seguridade

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

 3º Trimestre (9h)

 TIC2B1.5.2.  Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección
física fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando os
elementos de hardware de protección

 3º Trimestre (9h)

 TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de propagación
e describe  as  características  de  cada  un,  indicando sobre  que elementos
actúan.

 3º Trimestre (9h)
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Secuenciación de contidos:

Secuenciación de contidos

    Primeiro trimestre e parte do segundo       (12 semanas.  33  sesións aprox.) 

Bloque 1. Programación

 B1.1. Estruturas de almacenamento de datos. Tipos de datos. Variables, vectores e matrices.

Listas, pilas e colas. Estruturas.

 B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e símbolos e o seu significado.

 B1.3. Deseño de algoritmos con diagramas de fluxo utilizando ferramentas informáticas.

 B1.4.Transformación de diagramas de fluxo en pseudocódigo ou en código fonte.

 B1.5. Programación modular: módulos, procedementos e funcións.

 B1.6 .Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. Depuración.

 B1.7 Optimización  e  documentación.  Análise  de  código  e  refactorización.  Repositorios  de

código e control de versións.

 B3.2. Uso básico dun contorno de desenvolvemento:  edición de programas e xeración de

executables

    Parte do segundo trimestre  e do terceiro     (10 semanas. 27 sesións aprox.) 

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

 B2.1. Linguaxes de marcaxe para a creación de documentos web.

 B2.2.  Accesibilidade e usabilidade en internet.

 B2.3. Ferramentas de xestión de contidos da web 2.0.

 B2.4. Características da web 2.0.

Parte do Terceiro trimestre       (8 semanas. 21 sesións aprox.)

Bloque 3. Seguridade

 B3.1. Medidas  físicas  e  lóxicas  de  seguridade  en  redes:  devasas,  copias  de  seguridade,

sistemas de control de acceso, monitorización de sistemas e análise de logs.

 B1.8. Seguridade lóxica. Tipos de ameaza e técnicas de vixilancia dos sistemas: protección

contra virus e respaldo de información

 B1.9.  Seguridade física: protección física das redes.

 B1.10. Tipos de código malicioso e usos: virus, troianos, portas traseiras e publicitario.
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2º. Grao mínimo de consecución para superar a materia  

3º. Procedementos e instrumentos de avaliación.

Para cada estandar de aprendizaxe definimos un grao de consecución mínimo que se

mostra na páxina seguinte  na táboa 2. 

Os procedementos e instrumentos de avaliación tambén aparecen reflectidos na mesma

táboa.

Nesta materia os instrumentos de avaliación serán os seguintes:

– Traballos/prácticas individuais

– Traballos/prácticas en grupo

– Exames escritos

– Exames prácticos

No apartado g explícase de xeito detallado como se califica a materia
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Táboa 2. pax1 
PRIMEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  1ª

AVALIACIÓN

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

Identifica os tipos de datos mais axeitados 
para aplicacións concretas.
Distingue os métodos FIFO e LIFO e explica
o seu funcionamento.

 Exame escrito individual. 5%

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

O  diagrama  de  fluxo   xenerado  representa
correctamente a solución ao problema proposto.  Exame  individual  cun  editor  de

diagramas de fluxo como draw.io.
15%

5   TIC2B1.4.1 Obtén  o  resultado de  seguir  un  programa  escrito  nun  código  determinado,
partindo de determinadas condicións

Explica os resultados duns códigos dados escritos en
Pseint.  Exame  escrito  individual  sen  o

ordenador.
10%

6   TIC2B1.4.2 Optimiza  o  código  dun  programa  dado  aplicando  procedementos  de
depuración.

Localiza a metade dos erros dun programa dado.
Emprega  comentarios  para  facer  o  código  máis
comprensible.

 Exame  escrito  individual  no  que
pode empregar o ordenador.

10%

14   TIC2B3.2.1 Elabora  programas  de  mediana  complexidade  contornos  de
programación.

Escribe  programas  con  Pseint  que  se  executan
correctamente  e  cumpren  os  requisitos  mínimos
esixidos,  empregando  estructuras  conficionais  ,
secuenciais e iterativas.

 Prácticas  individuais  de
programación con Pseint.

 Exame  práctico  individual   de
programación con Pseint.

 30%

 30%

3   TIC2B1.3.1 Elabora  programas  de  mediana  complexidade  definindo  o  fluxograma
correspondente e escribindo o código correspondente
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Táboa 2. pax2 
SEGUNDA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  2ª AVALIACIÓN

4   TIC2B1.3.2 Descompón  problemas  de  certa  complexidade  en  problemas  máis  pequenos
susceptibles de seren programados como partes separadas.

Escribe programas con Pseint que
se  executan  correctamente  e
cumpren  os  requisitos  mínimos
esixidos,  empregando  funcións  e
estructuras  condicionais,
secuenciais e iterativas.

 Prácticas  individuais  de
programación con Pseint.

 Exame  práctico  individual   de
programación con Pseint.

25%

25%

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

Deseña  páxinas web empregando
html  e  cumprindo  uns  requisitos
mínimos  (  texto  formateado,
imaxes,  contidos  multimedia,
calidad  estética,  lexibilidade,
ligazóns, etc.)

 Prácticas  de  html  e  css  coa
plataforma  Khan  Academy  ou
similar  

50%

        

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

Deseña un blog con Wordpress e 
o actualiza ao longo do  trimestre. 
A temática poderá ser libre pero 
cuns requisitos previos, incluirá 
unha entrada sobre a web 2.0.
Colabora con posts noutros blogs 
de compañeiros.
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Táboa 2. pax3
TERCEIRA AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

DESCRIPCIÓN DO ESTÁNDAR GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PONDERACIÓN 
NA  3ª AVALIACIÓN

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

Deseña un blog con 
Wordpress e o actualiza ao 
longo do  trimestre. A temática
poderá ser libre pero cuns 
requisitos previos, incluirá 
unha entrada sobre a web 2.0.
Colabora con posts noutros 
blogs de compañeiros.

 Blog  propio+colaboración  noutros  blogs  de
compañeiros 

         
         50%

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

Distingue  e  describe   os
principais  exemplos  de
seguridade SW e HW 

 Exame escrito individual

 Documento colaborativo +exposición oral

20%

        30% 

7   TIC2B1.5.1 Selecciona elementos de protección de software para internet relacionándoos
cos posibles ataques.

Identifica  correctamente  a  solución
que se debe elexir para cada tipo  de
ataque.

8   TIC2B1.5.2 Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección física fronte a
ataques  externos para unha pequena rede,  considerando os elementos de
hardware de protección

Elabora  un  esquema  básico
de seguridade  HW 

9   TIC2B1.5.3 Clasifica o código malicioso  pola súa capacidade de propagación e describe
as características de cada un, indicando sobre que elementos actúan.

Identifica e clasifica   a rasgos
xerais os códigos maliciosos.

11   TIC2B2.2.1 Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que
permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.  Entrega o documento en plazo.

 O  documento  cumpre  os
requisitos estipulados.

 Explicación  en  público
aceptable.
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia.

A materia de Tics II en 2º de bacharelato se baseará en metodoloxias variadas  de acordo

con o punto 9 do artigo 27 do DOGA Num.120.  Polo tanto os contidos non se repartirán

en unidades didácticas estancas,  empregarase unha metodoloxía "en espiral"   (iranse

introducindo conceptos e procedimentos novos e profundizando máis naqueles que xa se

viran en outros cursos ou materias). 

A materia de Tics II se baseará entre outras na metodoloxia de proxectos, de acordo con o

punto 9 do artigo 11 do DOGA Num.120 do 29 de Xuño de 2015. 

Realizaránse moitas prácticas/proxectos en parellas e equipos. Outras serán individuais.

f) Materiais e recursos didácticos que se van a utilizar

Na aula cóntase cun ordenador con conexión a internet por alumno. 

En cada ordenador atópase instalado o software  necesario para o desenvolvemento da

materia (Libre Office e Pseint). Moitos dos programas que se empregarán ao longo do

curso non precisan estar instalados pois existen versións en liña, como é o caso do editos

de diagramas "Lucidchart" ou "Draw.io".

En  ocasións,  serán  os  propios  alumnos  os  que  deban  descargar  e  instalar  diversos

programas informáticos co fin de acadar certos estándares de aprendizaxe.

g) Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

Nesta materia, temos 12 estándares de aprendizaxes avaliables.

Na  táboa 2 (páx 13-15). se mostran os instrumentos de avaliación en relación con os

diferentes estándares e a ponderación que se lle da a cada instrumento de avaliación na

nota de cada avaliación.

 Para  cada estandar  de  aprendizaxe definimos un grao de consecución  mínimo

reflectido tamén na  táboa 2.
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No caso de por causas imprevistas a avaliación dun estandar determinado teña

que cambiar de avaliación ou non se poda calificar, a media se fará de acordo á nova

temporalización  que o  profesor  estime axeitada .  Neste  suposto,  as  ponderacións da

táboa  2  poden  verse  lixeiramente  modificadas  (sempre  de  maneira  proporcional),

avisando aos alumnos o antes posible.

 A calificación parcial da cada unha das tres  avaliacións determinarase a partir da

información acadada polas diversas ferramentas de avaliación establecidas na táboa 2,  e

tendo en conta que:

CALIFICACIÓN PARCIAL

 O valor da calificación obtida por cada instrumento de avaliación será un número

entre 0 e 10.

 A calificación parcial de cada avaliación farase coa media  ponderada tendo en

conta o peso de cada instrumento recollidos na táboa 2 para cada unha das tres

avaliacións:

Calificación parcial = Σ (calificación instrumento * peso instrumento)

 A nota do boletín  de cada avaliación se determinará por aproximación ao enteiro

máis cercano da calificación parcial. Unha nota igual o superior a 5 indicará que o

alumno  alcanzou  os  obxectivos  e   acadou  as  competencias  curriculares

establecidas na programación para cada avaliación.

O alumno cunha  nota do boletín inferior a 5 terá que presentarse, despóis do

período vacacional que segue á 1ª e 2ª avaliación e antes das vacacións de verán para a

3ª avaliación, ás probas de recuperación. Tendo en conta que non terá que repetir as

probas asociadas aos instrumentos de avaliación con calificación mayor o igual a cinco.

Estas probas de recuperación terán como referencia os graos mínimos de consecución de

cada estandar e polo tanto terán unha calificación máxima de 5 puntos.
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CALIFICACIÓN GLOBAL XUÑO

 A  calificación  global  de  xuño  vendrá  dada  pola  media  aritmética  das  tres

calificacións parciais.

 A  nota  do  boletín de  xuño  será  a  aproximación  ao  enteiro  máis  cercano  da

calificación global de xuño. Unha nota igual ou superior a 5 indicará que o alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TICS 2

de 2º Bacharelato  superada coa nota correspondente

Os alumnos que non acaden en xuño unha nota de boletín igual ou superior a 5

poderán presentarse á proba extraordinaria da convocatoria de setembro. Esta proba, que

poderá constar de ferramentas de avaliación variadas, terá carácter xeral e polo tanto

será a mesma para todolos alumnos que se presenten. Terá carácter global e unitario a

efectos da súa calificación, cun valor máximo de 10 puntos.

CALIFICACIÓN GLOBAL SETEMBRO

         A nota do boletín de setembro será a aproximación ao enteiro máis cercano da

calificación de setembro.  Unha nota igual  ou superior  a  5  indicará  que o  alumno

alcanzou, en termos xerais, os obxectivos e  acadou as competencias curriculares

establecidas na programación. A efectos administrativos terá a materia de TICS II de

2º de bacharelato superada coa nota correspondente.

h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Se algúns dos indicadores de logro proposto non aplicasen, (por exemplo os números 5 e

6 no caso de non contar  con alumnos con NEAE) estes non se terán en conta para
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calcular a media global.

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     

2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.
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8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita

9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os  aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

15.  Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACS
propostas e aprobadas.

 i)  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

Ó alumnado de 2º de bacharelato con Tics de 1º de bacharelato suspenso deberá realizar

uns traballos ó longo do curso.

 Cada traballo terá unha fecha de entrega coñecida de antemán polo alumno. O profesor

o correxirá e lle explicará ao alumno os erros detectados en caso de habelos.

Vendo a evolución do proceso, o profesor pode considerar aprobar a materia directamente

ou ben indicarlle ao alumno que realice un examen hacia finais de curso no que entren os

contidos tratados nos traballos que foi realizando ó longo do curso.

O profesor avaliarárá os coñecementos previos do alumnado coa materia pendiente. E

sempre para beneficiar ao alumno, daralle a opción ó alumno, de realizar soamente as

tarefas  daqueles  estándares  que  o  alumno  non  foi  quen  de  acadar  o  curso  pasado

(Liberándoo así de carga de traballo que podería repercutirlle negativamente nos seus
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estudos).

No caso de que o alumno non entregue as tarefas encomendadas ao longo do curso ou

estas non sexan aceptables, o alumno deberá realizar un examen na data sinalada polo

centro para poder recuperar a materia. (Normalmente no mes de Abril).

k) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados.

Os primeiros días de clase a profesora realizará sondaxes á clase en xeral para facerse

unha idea dos coñecementos previos globais.

Ademáis, nos primeiros días de clase o alumnado realizará unha proba escrita coa axuda

do ordenador que non computará para a calificación da materia. Gracias a ela o profesor

verá o grao de dominio das Tics de cada alumno.

 

No caso de que se detecten deficiencias ou dificultades se propondrán actividades de

reforzo individuais ou colectivas para minimizar o perxuizo dos alumnos.  (Adicar algunha

clase  a  repasar  temas  clave,  entregarlles  ao  alumnado  fichas  con  información  e/ou

enlaces a tutoriais ou manuais de aplicacións para practicar na casa).

l) Medidas de atención á diversidade.

Deberán  realizarse  ao  longo  do  curso  unha  vez  se  coñeza  o  alumnado  e  as  súas

características. Así a poderá realizarse unha adaptación efectiva.

m) Concreción dos elementos transversais

 Se tratarán ó longo do curso moitos elementos transversais como se ven facendo dende

fai  moitos  anos  en  tódalas  materias  do  departamento.  Dentro  da  materia  de  Tic  de

bacharelato podemos salientar específicamente os seguintes temas:

– Dereitos da propiedade intelectual.

– Riscos das Tics (ciberacoso, sexting, tecnodicción, etc.).
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– Posturas ergonómicas no traballo diante do ordenador.

– Confidencialidade das contrasinais e protección da información.

Isto non quere dicir que non se traten outros (Comunicación audiovisual, igualdad de 

xénero, etc. ), xa que  a experiencia di que  o tratamento de elementos transversais ás 

veces xorde de maneira espontánea debido a un tema de actualidade ou a algun feito 

acontecido na aula e trátanse de forma dinámica.

n)  Actividades  complementarias  e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico.

Grazas  á  experiencia  doutros  anos,  observamos  que  dende  diversas  institucións  e

empresas se ofertan visitas, obradoiros, concursos, charlas, etc. Neste momento non se

sabe  con  certeza  as  actividades  específicas  que  se  van  realizar  por  parte  do

departamento.  No  momento  que  se  oferten,  se  valarorá  a  súa  idoneidade  coa

colaboración do responsable de visitas extraescolares e complementarias do centro para

poder realizalas. 

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para elo, propoñemos o

emprego dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto;

esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no

seguinte  ou  ben  empregar  os  datos  recabados  para  mellorar  as  programacións  do

vindeiro curso. Dita ferramenta se describe a continuación:

Indicadores de logro do proceso de ensino 
ESCALA

1 2 3 4

1.O nivel de dificultade foi adecuado ás características do
alumnado.     
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2. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual
e física do alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no
traballo do alumnado. 

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE. 

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para
atender ao alumnado con NEAE.

 7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

 8. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

 9 . Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

10.  Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do
alumnado dentro do grupo 

Se algúns dos indicadores de logro proposto non aplicase (por exemplo o número 5 e 6

no caso de non contar con alumnos con NEAE) estes non se terán en conta para calcular

a media global.

Indicadores de logro da práctica docente 
ESCALA

1 2 3 4

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo
o alumnado

2.  Ofrécense  a  cada  alumno/a  as  explicacións
individualizadas que precisa. 

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade. 

4.  Elabóranse  probas  de  avaliación  adaptadas  ás
necesidades do alumnado con NEAE

5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función
dos temas a tratar.

6. Combínase o traballo individual e en equipo. 

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.

8.  Poténcianse  estratexias  tanto  de  expresión  como  de
comprensión oral e escrita
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9.  Incorpóranse  as  TIC  aos  procesos  de  ensino  –
aprendizaxe.

10.  Préstase  atención  aos  elementos  transversais
vinculados a cada estándar.

11.  Analízanse e coméntanse co alumnado os  aspectos
máis  significativos  derivados  da  corrección  das  probas,
traballos, etc.

12.  Dáselle  ao  alumnado  a  posibilidade  de  visualizar  e
comentar os seus acertos e erros.

13 As medidas de apoio,  reforzo,  etc.  están claramente
vinculadas aos estándares

14. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación… 

15.  Adecuación,  logo  da  súa  aplicación,  das  ACS
propostas e aprobadas.

Debe terse en conta que estos anos son os primeiros coa nova lexislación e polo tanto

son nos que máis se agarda que se fagan modificacións unha vez vistas as posibles

deficiencias no proposto (especialmente no ámbito das temporalizacións). Esperamos que

nun ano ou dos xa teñamos ben axeitadas todas a temporalizacións.

o) Alumnado que non cursase Tics 1 de 1º de bacharelato

Aquel  alumnado  que  non  cursase  a  materia  de  Tics1  de  1º  de  bacharelato e  se

matriculase na de 2º curso, non terá que matricularse obligatoriamente da primeira.

O profesor de  Tics2 verificará nas primeiras sesións de clase os coñecementos previos

que presentan os alumnos. Isto se realizará por medio de resolucións de exercicios por

parte do alumnado e de preguntas orais por parte do profesor.

Se  o  profesor  observa  que  a  competencia  dixital  e  matemática  destes  alumnos  son

insuficientes para poder  seguir  a  materia  de 2º  con éxito,  proporalle  a  ese alumnado

específico tarefas de reforzo dos contidos mínimos necesarios.
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