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1. INTRODUCIÓN. 

Esta programación didáctica para a disciplina de Tecnoloxía está baseada no currículo 

establecido 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. 

Publicado no Diario Oficial de Galicia o 29 de xuño de 2015. 

 

1.1. Xustificación da área de Tecnoloxía. 

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. 

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.  
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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 informáticos 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 
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 
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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 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. 
 

 

1.2. Contextualización. 

 

Esta programación prepárase para o centro de estudos IES Ricardo Mella, no Concello de 

Vigo, no que se imparten ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e 

Ciclos formativos. 

No que respecta á materia de Tecnoloxía, o centro dispón dos seguintes espazos: 

- Aula taller de Tecnoloxía con espazos dotados dunha completa instalación 

eléctrica, mesas de traballo e mesas de clase, dispón de ferramentas e máquinas 
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habituais para traballar madeira, metais e outros materiais. Tamén atópanse no 

taller equipos didácticos e de instrución de diferentes tecnoloxías 

- Aula de informática dotada de 15 equipos informáticos que contan con Windows 

XP, conectados en rede e unha pizarra dixital. Nos ordenadores está instalado un 

paquete de ofimática, un programa de debuxo, un programa de deseño e 

simulación de circuítos eléctricos e electrónicos, un navegador de Internet e un 

programa de correo electrónico, arduino. 

 

No presente curso, o número de grupos de E.S.O. e bacharelato que teñen Tecnoloxía e 

Tecnoloxía Industrial é: 

 

Segundo 

de ESO 

Terceiro 

de ESO 

Cuarto 

de ESO 

Primeiro 

de BACH 

Segundo 

de BACH 

1 1 1 1 1 

 

 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE. 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1 - Comunicación lingüística (CCL). 

2 - Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

3 - Competencia dixital (CD). 

4 - Aprender a aprender (CAA). 

5 - Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6 - Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7 - Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
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2.1. Descrición das competencias: 

A descrición das relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación 
na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato será a establecida de conformidade 
coa Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

1- Comunicación lingüística (CCL): 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa 
dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros 
interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas 
situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou de varias linguas, en diversos 
ámbitos e de maneira individual ou colectiva. Para isto o individuo dispón do seu repertorio 
plurilingüe, parcial, pero axustado ás experiencias comunicativas que experimenta ao 
longo da vida. As linguas que utiliza puideron ter vías e tempos distintos de adquisición e 
constituír, por tanto, experiencias de aprendizaxe de lingua materna ou de linguas 
estranxeiras ou adicionais. 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais 
determinadas ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e 
non só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades. Valorar a 
relevancia desta afirmación na toma de decisións educativas supón optar por 
metodoloxías activas de aprendizaxe (aprendizaxe baseada en tarefas e proxectos, en 
problemas, en retos, etcétera), xa sexan estas na lingua materna dos estudantes, nunha 
lingua adicional ou nunha lingua estranxeira, fronte a opcións metodolóxicas máis 
tradicionais. 

Ademais, a competencia en comunicación lingüística representa unha vía de 
coñecemento e contacto coa diversidade cultural que implica un factor de enriquecemento 
para a propia competencia e que adquire unha particular relevancia no caso das linguas 
estranxeiras. Por tanto, un enfoque intercultural no ensino e na aprendizaxe das linguas 
implica unha importante contribución ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística do alumnado. 

Esta competencia é, por definición, sempre parcial e constitúe un obxectivo de 
aprendizaxe permanente ao longo de toda a vida. Por isto, para que se produza unha 
aprendizaxe satisfactoria das linguas é determinante que se promovan uns contextos de 
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uso de linguas ricos e variados, en relación coas tarefas que se deben realizar e os seus 
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

A competencia en comunicación lingüística é extremadamente complexa. Baséase, en 
primeiro lugar, no coñecemento do compoñente lingüístico. Pero, ademais, como se 
produce e desenvolve en situacións comunicativas concretas e contextualizadas, o 
individuo necesita activar o seu coñecemento do compoñente pragmático-discursivo e 
sociocultural. 

Esta competencia precisa da interacción de distintas destrezas, xa que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación e en diferentes soportes. Desde a oralidade e a 
escritura até as formas máis sofisticadas de comunicación audiovisual ou mediada pola 
tecnoloxía, o individuo participa dun complexo entramado de posibilidades comunicativas 
grazas ás cales expande a súa competencia e a súa capacidade de interacción con outros 
individuos. Por isto, esta diversidade de modalidades e soportes require dunha 
alfabetización máis complexa, recollida no concepto de alfabetizacións múltiples, que 
permita ao individuo a súa participación como cidadán activo. 

A competencia en comunicación lingüística é tamén un instrumento fundamental para a 
socialización e o aproveitamento da experiencia educativa, por ser unha vía privilexiada de 
acceso ao coñecemento dentro e fóra da escola. Do seu desenvolvemento depende, en 
boa medida, que se produzan distintos tipos de aprendizaxe en distintos contextos, 
formais, informais e non formais. Neste sentido, é especialmente relevante no contexto 
escolar a consideración da lectura como destreza básica para a ampliación da 
competencia en comunicación lingüística e a aprendizaxe. Así, a lectura é a principal vía 
de acceso a todas as áreas, polo que o contacto cunha diversidade de textos resulta 
fundamental para acceder ás fontes orixinais do saber. Por isto, onde manifesta a súa 
importancia de forma máis patente é no desenvolvemento das destrezas que conducen ao 
coñecemento dos textos literarios, non só na súa consideración como canon artístico ou 
na súa valoración como parte do patrimonio cultural, senón sobre todo, e principalmente, 
como fonte de desfrute e aprendizaxe ao longo da vida. 

Desde esta perspectiva, é recomendable que o centro educativo sexa a unidade de 
acción para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. Neste 
sentido, actuacións como o deseño dun proxecto lingüístico de centro que forme parte do 
propio proxecto educativo de centro, un plan lector ou unhas estratexias para o uso da 
biblioteca escolar como espazo de aprendizaxe e desfrute permiten un tratamento máis 
global e eficaz da competencia en comunicación lingüística nos termos aquí expresados. 

A competencia en comunicación lingüística inscríbese nun marco de actitudes e 
valores que o individuo pon en funcionamento: o respecto ás normas de convivencia; o 
exercicio activo da cidadanía; o desenvolvemento dun espírito crítico; o respecto aos 
dereitos humanos e o pluralismo; a concepción do diálogo como ferramenta primordial 
para a convivencia, a resolución de conflitos e o desenvolvemento das capacidades 
afectivas en todos os ámbitos; unha actitude de curiosidade, interese e creatividade cara á 
aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia (lectura, 
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conversa, escritura, etcétera) como fontes de pracer relacionadas co desfrute persoal e 
cuxa promoción e práctica son tarefas esenciais no reforzo da motivación cara á 
aprendizaxe. 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario 
abordar a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á 
súa complexidade. Para isto, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e 
ás dimensións en que se concretan: 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 
semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a articulación 
correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

– O compoñente pragmático-discursivo comprende tres dimensións: a sociolingüística 
(vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos 
sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de 
interacción), e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións 
relacionadas cos xéneros discursivos). 

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento 
do mundo e a dimensión intercultural. 

     – O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os 
problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias 
comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como destrezas 
vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos 
electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente as 
estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo 
utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. 

    - Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal 
que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e os 
trazos de personalidade. 

 

2- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
(CMCCT): 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen 
e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan 
fundamentais para a vida. 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social exixe condutas e toma 
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de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e á visión razoada e 
razoable das persoas. A isto contribúen a competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía: 

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 
matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos 
no seu contexto. 

A competencia matemática require de coñecementos sobre os números, as medidas e 
as estruturas, así como das operacións e as representacións matemáticas, e a 
comprensión dos termos e conceptos matemáticos. 

O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a 
aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos, xa sexan 
persoais, sociais, profesionais ou científicos, así como para emitir xuízos fundados e 
seguir cadeas argumentais na realización de cálculos, a análise de gráficos e 
representacións matemáticas e a manipulación de expresións alxébricas, incorporando os 
medios dixitais cando sexa oportuno. Forma parte desta destreza a creación de 
descricións e explicacións matemáticas que levan implícitas a interpretación de resultados 
matemáticos e a reflexión sobre a súa adecuación ao contexto, ao igual que a 
determinación de se as solucións son adecuadas e teñen sentido na situación en que se 
presentan. 

Trátase, por tanto, de recoñecer o papel que desempeñan as matemáticas no mundo e 
utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos 
problemas que poidan xurdir nunha situación determinada ao longo da vida. A activación 
da competencia matemática supón que o aprendiz é quen de establecer unha relación 
profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental, implicados na 
resolución dunha tarefa matemática determinada. 

A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 
rigor, o respecto aos datos e a veracidade. 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta 
necesario abordar catro áreas relativas aos números, á álxebra, á xeometría e á 
estatística, interrelacionadas de formas diversas: 

– A cantidade: esta noción incorpora a cuantificación dos atributos dos obxectos, as 
relacións, as situacións e as entidades do mundo, interpretando distintas representacións 
de todas elas e xulgando interpretacións e argumentos. Participar na cuantificación do 
mundo supón comprender as medicións, os cálculos, as magnitudes, as unidades, os 
indicadores, o tamaño relativo e as tendencias e patróns numéricos. 

   – O espazo e a forma: inclúen unha ampla gama de fenómenos que se encontran no 
noso mundo visual e físico: patróns, propiedades dos obxectos, posicións, direccións e 
representacións deles; decodificación e codificación de información visual, así como 
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navegación e interacción dinámica con formas reais, ou con representacións. A 
competencia matemática, neste sentido, inclúe unha serie de actividades como a 
comprensión da perspectiva, a elaboración e lectura de mapas, a transformación das 
formas con e sen tecnoloxía, a interpretación de vistas de escenas tridimensionais desde 
distintas perspectivas e a construción de representacións de formas. 

– O cambio e as relacións: o mundo desprega multitude de relacións temporais e 
permanentes entre os obxectos e as circunstancias, onde os cambios se producen dentro 
de sistemas de obxectos interrelacionados. Ter máis coñecementos sobre o cambio e as 
relacións supón comprender os tipos fundamentais de cambio e cando teñen lugar, co fin 
de utilizar modelos matemáticos adecuados para describilo e predicilo. 

– A incerteza e os datos: son un fenómeno central da análise matemática presente en 
distintos momentos do proceso de resolución de problemas no cal resulta clave a 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría inclúe o recoñecemento do lugar da 
variación nos procesos, a posesión dun sentido de cuantificación desa variación, a 
admisión de incerteza e erro nas medicións e os coñecementos sobre o azar. Así mesmo, 
comprende a elaboración, interpretación e valoración das conclusións extraídas en 
situacións onde a incerteza e os datos son fundamentais. 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 
acercamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto 
individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, 
decisivas para a protección e o mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. 
Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 
inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas 
tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, á contrastación de ideas e á 
aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 

As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan cidadáns responsables e 
respectuosos que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos 
que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias deben 
capacitar, basicamente, para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá –
persoal e social– analogamente a como se actúa fronte aos retos e problemas propios das 
actividades científicas e tecnolóxicas. 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta 
necesario abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a 
bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales derivan de conceptos, 
procesos e situacións interconectadas. 

Requírese, igualmente, o fomento de destrezas que permitan utilizar e manipular 
ferramentas e máquinas tecnolóxicas, así como utilizar datos e procesos científicos para 
alcanzar un obxectivo; é dicir, identificar preguntas, resolver problemas, chegar a unha 
conclusión ou tomar decisións baseadas en probas e argumentos. 
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Así mesmo, estas competencias inclúen actitudes e valores relacionados coa asunción 
de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á 
investigación científica e a valoración do coñecemento científico; así como o sentido da 
responsabilidade en relación coa conservación dos recursos naturais e coas cuestións 
ambientais e coa adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental 
saudable nun contorno natural e social. 

 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e 
tecnoloxía son: 

– Sistemas físicos: asociados ao comportamento das substancias no ámbito fisicoquímico. 
Sistemas rexidos por leis naturais descubertas a partir da experimentación científica 
orientada ao coñecemento da estrutura última da materia, que repercute nos sucesos 
observados e descritos desde ámbitos específicos e complementarios: mecánicos, 
eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos e nucleares. 
Todos eles considerados en si mesmos e en relación cos seus efectos na vida cotiá, nas 
súas aplicacións á mellora de instrumentos e ferramentas, na conservación da natureza e 
na facilitación do progreso persoal e social. 

– Sistemas biolóxicos: propios dos seres vivos dotados dunha complexidade orgánica que 
é preciso coñecer para preservalos e evitar a súa deterioración. Forma parte esencial 
desta dimensión competencial o coñecemento de canto afecta a alimentación, hixiene e 
saúde individual e colectiva, así como a habituación a condutas e adquisición de valores 
responsables para o ben común inmediato e do planeta na súa globalidade. 

– Sistemas da Terra e do Espazo: desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica. O 
coñecemento da historia da Terra e dos procesos que desembocaron na súa configuración 
actual son necesarios para identificarnos coa nosa propia realidade: que somos, de onde 
vimos e cara a onde podemos e debemos ir. Os saberes xeolóxicos, unidos aos 
coñecementos sobre a produción agrícola, gandeira, marítima, mineira e industrial, 
proporcionan, ademais de formación científica e social, valoracións sobre as riquezas do 
noso planeta que se deben defender e acrecentar. Así mesmo, o coñecemento do espazo 
exterior, do Universo do que formamos parte, estimula un dos compoñentes esenciais da 
actividade científica: a capacidade de asombro e a admiración ante os feitos naturais. 

– Sistemas tecnolóxicos: derivados, basicamente, da aplicación dos saberes científicos 
aos usos cotiáns de instrumentos, máquinas e ferramentas e ao desenvolvemento de 
novas tecnoloxías asociadas ás revolucións industriais, que foron mellorando o 
desenvolvemento dos pobos. Son compoñentes básicos desta competencia: coñecer a 
produción de novos materiais, o deseño de aparellos industriais, domésticos e 
informáticos, así como a súa influencia na vida familiar e laboral. 
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Complementando os sistemas de referencias enumeradas e promovendo accións 
transversais a todas eles, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require, 
de maneira esencial, a formación e práctica nos seguintes dominios: 

– Investigación científica: como recurso e procedemento para alcanzar os coñecementos 
científicos e tecnolóxicos logrados ao longo da historia. O acercamento aos métodos 
propios da actividade científica –proposta de preguntas, busca de solucións, indagación de 
camiños posibles para a resolución de problemas, contraste de pareceres, deseño de 
probas e experimentos, aproveitamento de recursos inmediatos para a elaboración de 
material con fins experimentais e a súa adecuada utilización– non só permite a 
aprendizaxe de destrezas en ciencias e tecnoloxías, senón que tamén contribúe á 
adquisición de actitudes e valores para a formación persoal: atención, disciplina, rigor, 
paciencia, limpeza, serenidade, atrevemento, risco e responsabilidade, etcétera. 

– Comunicación da ciencia: para transmitir adecuadamente os coñecementos, achados e 
procesos. O uso correcto da linguaxe científica é unha exixencia crucial desta 
competencia: expresión numérica, manexo de unidades, indicación de operacións, toma 
de datos, elaboración de táboas e gráficos, interpretación destes, secuenciación da 
información, dedución de leis e a súa formalización matemática. Tamén é esencial nesta 
dimensión competencial a unificación da linguaxe científica como medio para procurar o 
entendemento, así como o compromiso de aplicalo e respectalo nas comunicacións 
científicas. 

3- Competencia dixital (CD): 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das 
tecnoloxías da información e da comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados 
co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 
participación na sociedade. 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as 
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de 
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun 
contorno dixital. 

Require de coñecementos relacionados coa linguaxe específica básica: textual, 
numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e 
transferencia. Isto comporta o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón 
tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información, e o coñecemento dos 
dereitos e as liberdades que asisten as persoas no mundo dixital. 

Igualmente, precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co 
acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, 
a seguridade e a resolución de problemas, tanto en contextos formais como non formais e 
informais. A persoa debe ser quen de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos 
dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e 
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seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van 
aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require, ademais, actitudes e valores que permitan ao 
usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 
apropiación e adaptación aos propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente 
arredor delas. Trátase de desenvolver unha actitude activa, crítica e realista cara ás 
tecnoloxías e os medios tecnolóxicos, valorando as súas fortalezas e debilidades e 
respectando principios éticos no seu uso. Por outra parte, a competencia dixital implica a 
participación e o traballo colaborativo, así como a motivación e a curiosidade pola 
aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario 
abordar: 

– A información: isto comporta a comprensión de como se xestiona a información e de 
como se pon á disposición dos usuarios, así como o coñecemento e manexo de diferentes 
motores de busca e bases de datos, sabendo elixir aqueles que responden mellor ás 
propias necesidades de información. 

– Igualmente, supón saber analizar e interpretar a información que se obtén, cotexar e 
avaliar o contido dos medios de comunicación en función da súa validez, fiabilidade e 
adecuación entre as fontes, tanto online como offline. E por último, a competencia dixital 
supón saber transformar a información en coñecemento a través da selección apropiada 
de diferentes opcións de almacenamento. 

– A comunicación: supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación 
dixital e de varios paquetes de software de comunicación e do seu funcionamento, así 
como os seus beneficios e carencias en función do contexto e dos destinatarios. Ao 
mesmo tempo, implica saber que recursos se poden compartir publicamente e o valor que 
teñen, é dicir, coñecer de que maneira as tecnoloxías e os medios de comunicación poden 
permitir diferentes formas de participación e colaboración para a creación de contidos que 
produzan un beneficio común. Isto supón o coñecemento de cuestións éticas como a 
identidade dixital e as normas de interacción dixital. 

– A creación de contidos: implica saber como os contidos dixitais se poden realizar en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes), así como identificar os 
programas/aplicacións que mellor se adaptan ao tipo de contido que se quere crear. 
Supón tamén a contribución ao coñecemento de dominio público (wikis, foros públicos, 
revistas), tendo en conta as normativas sobre os dereitos de autor e as licenzas de uso e 
publicación da información. 

– A seguridade: implica coñecer os distintos riscos asociados ao uso das tecnoloxías e 
de recursos en liña e as estratexias actuais para evitalos, o que supón identificar os 
comportamentos adecuados no ámbito dixital para protexer a información, propia e 
doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías. 
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– A resolución de problemas: esta dimensión supón coñecer a composición dos 
dispositivos dixitais, os seus potenciais e as súas limitacións en relación coa consecución 
de metas persoais, así como saber onde buscar axuda para a resolución de problemas 
teóricos e técnicos, o que implica unha combinación heteroxénea e ben equilibrada das 
tecnoloxías dixitais e non dixitais máis importantes nesta área de coñecemento. 

4- Aprender a aprender (CAA): 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente 
que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non 
formais e informais. 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 
aprendizaxe. Isto exixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender.  

Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de 
que o estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa aprendizaxe e, 
finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con isto, que 
se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para 
abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 

En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de 
aprender a aprender require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para 
axustalos aos tempos e ás demandas das tarefas e actividades que conducen á 
aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada 
vez máis eficaz e autónoma. 

Esta competencia inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren a 
reflexión e a toma de conciencia dos propios procesos de aprendizaxe. Así, os procesos 
de coñecemento convértense en obxecto do coñecemento e, ademais, hai que aprender a 
executalos adecuadamente. 

Aprender a aprender inclúe coñecementos sobre os procesos mentais implicados na 
aprendizaxe (como se aprende). Ademais, esta competencia incorpora o coñecemento 
que posúe o estudante sobre o seu propio proceso de aprendizaxe que se desenvolve en 
tres dimensións: a) o coñecemento que ten acerca do que sabe e descoñece, do que é 
quen de aprender, do que lle interesa, etcétera; b) o coñecemento da disciplina en que se 
localiza a tarefa de aprendizaxe e o coñecemento do contido concreto e das demandas da 
tarefa mesma, e c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a 
tarefa. 

Todo este coñecemento tradúcese en destrezas de autorregulación e control 
inherentes á competencia de aprender a aprender, que se concretan en estratexias de 
planificación nas cales se reflicte a meta de aprendizaxe que se persegue, así como o plan 
de acción que se ten previsto aplicar para alcanzala; estratexias de supervisión desde as 
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que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a 
aproximación á meta, e estratexias de avaliación desde as cales se analiza tanto o 
resultado como do proceso que se levou a cabo. A planificación, supervisión e avaliación 
son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada vez máis eficaces. Todas elas inclúen 
un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar o curso e 
o axuste do proceso (supervisión) e consolidar a aplicación de bos plans ou modificar os 
que resultan incorrectos (avaliación do resultado e do proceso). Estas tres estratexias 
deberíanse potenciar nos procesos de aprendizaxe e de resolución de problemas en que 
participan os estudantes. 

Aprender a aprender maniféstase tanto individualmente como en grupo. En ambos os 
casos o dominio desta competencia iníciase cunha reflexión consciente acerca dos 
procesos de aprendizaxe a que se entrega un mesmo ou o grupo. Non só son os propios 
procesos de coñecemento, senón que, tamén, o modo en que os demais aprenden se 
converte en obxecto de escrutinio. De aí que a competencia de aprender a aprender se 
adquira tamén no contexto do traballo en equipo. Os profesores deben procurar que os 
estudantes sexan conscientes do que fan para aprender e busquen alternativas. Moitas 
veces estas alternativas póñense de manifesto cando se trata de pescudar que é o que 
fan os demais en situacións de traballo cooperativo. 

Respecto ás actitudes e valores, a motivación e a confianza son cruciais para a 
adquisición desta competencia. Ambas se potencian desde a formulación de metas 
realistas a curto, medio e longo prazo. Ao alcanzarse as metas aumenta a percepción de 
autoeficacia e a confianza, e con isto elévanse os obxectivos de aprendizaxe de forma 
progresiva. As persoas deben ser quen de apoiarse en experiencias vitais e de 
aprendizaxe previas co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades 
noutros contextos, como os da vida privada e profesional, a educación e a formación. 

Saber aprender nun determinado ámbito implica ser quen de adquirir e asimilar novos 
coñecementos e chegar a dominar capacidades e destrezas propias do dito ámbito. Na 
competencia de aprender a aprender pode haber unha certa transferencia de 
coñecemento dun campo a outro, aínda que saber aprender nun ámbito non significa 
necesariamente que se saiba aprender noutro. Por isto, a súa adquisición débese levar a 
cabo no marco do ensino das distintas áreas e materias do ámbito formal, e tamén dos 
ámbitos non formal e informal. 

Poderíase concluír que para o adecuado desenvolvemento da competencia de 
aprender a aprender se require dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos 
procesos mentais a que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre 
os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza de regular 
e controlar a propia aprendizaxe que se leva a cabo. 

 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC): 
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As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os 
coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, 
na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e 
problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, 
tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e 
grupos conforme normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. 
Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao individuo como parte 
dunha implicación cívica e social. 

Trátase, polo tanto, de unir o interese por afondar e garantir a participación no 
funcionamento democrático da sociedade, tanto no ámbito público como privado, e 
preparar as persoas para exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida 
cívica e social grazas ao coñecemento de conceptos e estruturas sociais e políticas e ao 
compromiso de participación activa e democrática. 

a) A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Exixe entender o 
modo en que as persoas poden procurar un estado de saúde física e mental óptimo, tanto 
para elas mesmas como para as súa familias e para o seu contorno social próximo, e 
saber como un estilo de vida saudable pode contribuír a isto. 

Para poder participar plenamente nos ámbitos social e interpersoal é fundamental 
adquirir os coñecementos que permitan comprender e analizar de maneira crítica os 
códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos, 
así como as súas tensións e procesos de cambio. A mesma importancia ten coñecer os 
conceptos básicos relativos ao individuo, ao grupo, á organización do traballo, á igualdade 
e á non discriminación entre homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou 
culturais, á sociedade e á cultura. Así mesmo, é esencial comprender as dimensións 
intercultural e socioeconómica das sociedades europeas e percibir as identidades culturais 
e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e cambiante en interacción coa 
europea, nun contexto de crecente globalización. 

Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas 
destrezas como a capacidade de comunicarse dunha maneira construtiva en distintos 
contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas deben ser 
quen de xestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de maneira 
construtiva. 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de 
colaboración, a seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. As persoas 
débense interesar polo desenvolvemento socioeconómico e pola súa contribución a un 
maior benestar social de toda a poboación, así como pola comunicación intercultural, a 
diversidade de valores e o respecto ás diferenzas, ademais de estar dispostas a superaren 
os prexuízos e a comprometérense neste sentido. 
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b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 
democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa 
formulación na Constitución española, na Carta dos dereitos fundamentais da Unión 
Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas 
institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. Isto inclúe o 
coñecemento dos acontecementos contemporáneos, así como dos acontecementos máis 
destacados e das principais tendencias nas historias nacional, europea e mundial, así 
como a comprensión dos procesos sociais e culturais de carácter migratorio que implican 
a existencia de sociedades multiculturais no mundo globalizado. 

As destrezas desta competencia están relacionadas coa habilidade para interactuar 
eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por resolver os 
problemas que afecten o contorno escolar e a comunidade, xa sexa local ou máis ampla. 
Comporta a reflexión crítica e creativa e a participación construtiva nas actividades da 
comunidade ou do ámbito mediato e inmediato, así como a toma de decisións nos 
contextos local, nacional ou europeo e, en particular, mediante o exercicio do voto e da 
actividade social e cívica. 

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao 
pleno respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións 
democráticas a todos os niveis, sexa cal sexa o sistema de valores adoptado. Tamén 
inclúe manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e respecto dos 
valores compartidos que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, 
baseándose no respecto dos principios democráticos. A participación construtiva inclúe 
tamén as actividades cívicas e o apoio á diversidade e cohesión sociais e ao 
desenvolvemento sustentable, así como a vontade de respectar os valores e a intimidade 
dos demais e a recepción reflexiva e crítica da información procedente dos medios de 
comunicación. 

Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario 
comprender e entender as experiencias colectivas e a organización e funcionamento do 
pasado e presente das sociedades, a realidade social do mundo en que se vive, os seus 
conflitos e as motivacións destes, os elementos que son comúns e os que son diferentes, 
así como os espazos e territorios en que se desenvolve a vida dos grupos humanos, e os 
seus logros e problemas, para comprometerse persoal e colectivamente na súa mellora, 
participando así de maneira activa, eficaz e construtiva na vida social e profesional. 

Así mesmo, estas competencias incorporan formas de comportamento individual que 
capacitan as persoas para convivir nunha sociedade cada vez máis plural, dinámica, 
cambiante e complexa para relacionárense cos demais; cooperar, comprometerse e 
afrontar os conflitos e propor activamente perspectivas de afrontamento, así como tomar 
perspectiva, desenvolver a percepción do individuo en relación coa súa capacidade para 
influír no social e elaborar argumentacións baseadas en evidencias. 
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Adquirir estas competencias supón ser quen de se pór no lugar do outro, aceptar as 
diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal 
e colectiva dos outros. 

6- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 
transformar as ideas en actos. Isto significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 
resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 
actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

Esta competencia está presente nos ámbitos persoal, social, escolar e laboral nos 
cales se desenvolven as persoas, permitíndolles levar a cabo as súas actividades e o 
aproveitamento de novas oportunidades. Constitúe, igualmente, o alicerce doutras 
capacidades e coñecementos máis específicos, e inclúe a conciencia dos valores éticos 
relacionados. 

A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 
emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. Neste sentido, a súa 
formación debe incluír coñecementos e destrezas relacionados coas oportunidades de 
carreira e o mundo do traballo, a educación económica e financeira ou o coñecemento da 
organización e os procesos empresariais, así como o desenvolvemento de actitudes que 
comporten un cambio de mentalidade que favoreza a iniciativa emprendedora, a 
capacidade de pensar de forma creativa, de xestionar o risco e de manexar a incerteza.  

Estas habilidades resultan moi importantes para favorecer o nacemento de 
emprendedores sociais, como os denominados intraemprendedores (emprendedores que 
traballan dentro de empresas ou organizacións que non son súas), así como de futuros 
empresarios. 

Entre os coñecementos que require a competencia sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as 
actividades persoais, profesionais e comerciais. Tamén inclúe aspectos de maior 
amplitude que proporcionan o contexto en que as persoas viven e traballan, tales como a 
comprensión das liñas xerais que rexen o funcionamento das sociedades e as 
organizacións sindicais e empresariais, así como as económicas e financeiras; a 
organización e os procesos empresariais; o deseño e a implementación dun plan (a 
xestión de recursos humanos e/ou financeiros); así como a postura ética das 
organizacións e o coñecemento de como estas poden ser un impulso positivo, por 
exemplo, mediante o comercio xusto e as empresas sociais. 

Así mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades 
esenciais: capacidade de análise; capacidades de planificación, organización, xestión e 
toma de decisións; capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas; 
comunicación, presentación, representación e negociación efectivas; habilidade para 
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traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; participación, capacidade de 
liderado e delegación; pensamento crítico e sentido da responsabilidade; autoconfianza, 
avaliación e autoavaliación, xa que é esencial determinar os puntos fortes e débiles dun 
mesmo e dun proxecto, así como avaliar e asumir riscos cando estea xustificado (manexo 
da incerteza e asunción e xestión do risco). 

Finalmente, require o desenvolvemento de actitudes e valores como: a predisposición a 
actuar dunha forma creadora e imaxinativa; o autocoñecemento e a autoestima; a 
autonomía ou independencia, o interese e esforzo e o espírito emprendedor. 
Caracterízase pola iniciativa, a pro-actividade e a innovación, tanto na vida privada e 
social como na profesional. Tamén está relacionada coa motivación e a determinación á 
hora de cumprir os obxectivos, xa sexan persoais ou establecidos en común con outros, 
incluído o ámbito laboral. 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor resulta necesario abordar: 

– A capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; 
autocoñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito 
emprendedor; iniciativa e innovación. 

– A capacidade pro-activa para xestionar proxectos: capacidade de análise; 
planificación, organización, xestión e toma de decisións; resolución de problemas; 
habilidade para traballar tanto individualmente como de maneira colaborativa dentro dun 
equipo; sentido da responsabilidade; avaliación e autoavaliación. 

– A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza: comprensión e 
asunción de riscos; capacidade para xestionar o risco e manexar a incerteza. 

– As calidades de liderado e traballo individual e en equipo: capacidade de liderado e 
delegación; capacidade para traballar individualmente e en equipo; capacidade de 
representación e negociación. 

– Sentido crítico e da responsabilidade: sentido e pensamento crítico; sentido da 
responsabilidade. 

 

7- Conciencia e expresións culturais (CCEC): 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, 
apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes 
manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute 
persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 



  

 22 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

I.E.S Ricardo Mella 

rimetecno@yahoo.es 

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia 
capacidade estética e creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos 
diferentes códigos artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación 
e expresión persoal. Implica, igualmente, manifestar interese pola participación na vida 
cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia 
comunidade como doutras comunidades. 

Así pois, a competencia para a conciencia e expresión cultural require de 
coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural 
(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnolóxico, ambiental, etcétera) 
a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da 
cultura en diferentes autores e obras, así como en diferentes xéneros e estilos, tanto das 
belas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro e 
danza) como doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá (vivenda, vestido, 
gastronomía, artes aplicadas, folclore, festas...). Incorpora, así mesmo, o coñecemento 
básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas 
e a identificación das relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade, o cal 
supón tamén ter conciencia da evolución do pensamento, as correntes estéticas, as 
modas e os gustos, así como da importancia representativa, expresiva e comunicativa dos 
factores estéticos na vida cotiá. 

Os ditos coñecementos son necesarios para pór en funcionamento destrezas como a 
aplicación de diferentes habilidades de pensamento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidade e sentido estético para poder comprendelas, valoralas, emocionarse e 
desfrutalas. A expresión cultural e artística exixe tamén desenvolver a iniciativa, a 
imaxinación e a creatividade expresadas a través de códigos artísticos, así como a 
capacidade de empregar distintos materiais e técnicas no deseño de proxectos. 

Ademais, na medida en que as actividades culturais e artísticas supoñen con 
frecuencia un traballo colectivo, é preciso dispor de habilidades de cooperación e ter 
conciencia da importancia de apoiar e apreciar as contribucións alleas. 

O desenvolvemento desta competencia supón actitudes e valores persoais de interese, 
recoñecemento e respecto polas diferentes manifestacións artísticas e culturais, e pola 
conservación do patrimonio. 

Exixe, así mesmo, valorar a liberdade de expresión, o dereito á diversidade cultural, o 
diálogo entre culturas e sociedades e a realización de experiencias artísticas compartidas. 
Pola súa vez, comporta un interese por participar na vida cultural e, por tanto, por 
comunicar e compartir coñecementos, emocións e sentimentos a partir de expresións 
artísticas. 

Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e 
expresión cultural resulta necesario abordar: 
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– O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos 
como das principais obras e producións do patrimonio cultural e artístico en distintos 
períodos históricos, as súas características e as súas relacións coa sociedade en que se 
crean, así como as características das obras de arte producidas, todo isto mediante o 
contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da identidade 
cultural como cidadán dun país ou membro dun grupo. 

– A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de 
expresión cultural, así como da integración de distintas linguaxes. 

– O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, 
experiencias e emocións propias, partindo da identificación do potencial artístico persoal 
(aptitude/talento). Refírese, tamén, á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse 
coas producións do mundo da arte e da cultura. 

– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo 
de cara á expresión das propias ideas e sentimentos. É dicir, a capacidade de imaxinar e 
realizar producións que supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o 
fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos e 
exixe desenvolver o autocoñecemento e a autoestima, así como a capacidade de 
resolución de problemas e asunción de riscos. 

- O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras artísticas e culturais 
que se producen na sociedade, cun espírito aberto, positivo e solidario. 

– A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se 
vive, ao longo de toda a vida. Isto leva implícitos comportamentos que favorecen a 
convivencia social. 

- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos 
necesarios para a creación de calquera produción artística de calidade, así como 
habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos colectivos. 

 

2.2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. 

 
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

 

Os seguintes estándares de aprendizaxe: 
 

- Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 
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- Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo. 

- Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante o proceso de 
resolución de problemas tecnolóxicos. 
- Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 
 

Contribuirán a resarrollar as competencias: CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC 

 

 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica. 

 
Os seguintes estándares de aprendizaxe: 
 
- Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

- Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de 

apoio. 

 

Contribuirán a resarrollar as competencias: CCL, CMCCT, CD, CAA. 

 

Bloque 3. Materiais de uso técnico. 

 
Os seguintes estándares de aprendizaxe: 
 

- Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas 

propiedades. 

- Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso 

técnico. 

 

Contribuirán a resarrollar as competencias: CCL, CMCCT, CAA. 

 

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

 
Os seguintes estándares de aprendizaxe: 
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- Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 

- Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos 

básicos. 

- Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos. 

 

Contribuirán a resarrollar as competencias: CCL, CMCCT, CAA. 

 

 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

Os seguintes estándares de aprendizaxe: 
 

- Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave. 

- Manexa espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información. 

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

- Instala e manexa programas e software básicos. 

- Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. 

- Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos. 

 
Contribuirán a resarrollar as competencias: CCL, CSC, CD, CMCCT, CAA, CSIEE. 

 

3. OBXECTIVOS DA ESO. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas 
as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a 
igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns 
dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, 
como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 
medio de desenvolvemento persoal. 
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en 
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar 
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 
física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer 
e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
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diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 
expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 
outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 

 

4. CONTIDOS. 

4.1. Contidos para o segundo curso da ESO. 

Os contidos para 2º da ESO veñen recollidos, organizados en cinco bloques, no currículo 

do Decreto Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG do 29 de xuño de 2015). 

Propóñense os mínimos do DOG mais outros, ordenados segundo o bloque de contidos ó 

que fan referencia, para o 2º curso: 

 

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

 

- Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades 

humanas. Elaboración de ideas e procura de solucións. Distribución de tarefas e 

responsabilidades, cooperación e traballo en equipo. 

- Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos.  

- Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable 

de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas. 

- Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades.Seguridade no ámbito 

de traballo. 

- Documentación técnica. Normalización. Utilización das tecnoloxías da información e 

da comunicación.  

- Realización de documentos técnicos. Deseño, planificación e construción de 

prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, ferramentas e 

técnicas axeitadas.  

- Avaliación do proceso creativo, de deseño e de construción. Análise e valoración das 

condicións do contorno de traballo.  
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- Exemplificación do proceso tecnolóxico na industria do contorno.  

 

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica. 

 

     - Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

- Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas  

de deseño gráfico por computador ou de simulación. 

- Uso de instrumentos e técnicas de debuxo, así como de aplicacións de deseño 

gráfico por ordenador, para a realización de bosquexos e esbozos, empregando 

escalas, cotas e sistemas de representación normalizados.  

- Utilización de aplicacións informáticas de ofimática para a creación, edición, mellora e 

presentación de documentos técnicos, e descrición da súa terminología e dos seus 

procedementos básicos.  

- Coñecemento da linguaxe icónica como base para o dominio da expresión por medio 

da imaxe e a asimilación das diversas técnicas cinematográficas: plano, universo 

fílmico, movementos de cámara, panorámicas, trucos e recursos do cinema. 

 

Bloque 3. Materiais de uso técnico 

 

- Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. 

- Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación. 

- Os plásticos e os materiais de construcción. Propiedades e técnicas básicas de 

utilización. 

- Tratamento de residuos e impacto ambiental do proceso produtivo. Uso de materiais 

comerciais e reciclados para a construción e fabricación de obxectos. 

- Emprego das ferramentas de forma axeitada e segura. 

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

- Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule. 

- Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, funcionamento e simboloxía. Lei 

de Ohm. 

- Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. 
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-  Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

- Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación. 

- Mecanismos de transmisión e transformación do movemento. Análise da súa función 

en máquinas. Relación de transmisión.  

- Descrición e funcionamento básico dos motores térmicos e eléctricos.  

- Deseño e construción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión e 

transformación do movemento.  

- Uso de simuladores para recrear a función dos operadores mecánicos no deseño de 

prototipos. 

- Efectos da corrente eléctrica: electromagnetismo. 

- Circuíto eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía. Magnitudes eléctricas. 

Compoñentes e dispositivos básicos. Realización de medidas. Corrente continua e 

alterna.  

- Instalacións eléctricas nas vivendas. Potencia. Dispositivos de protección. 

- Valoración crítica dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o ambiente: xeración 

e transporte de enerxía eléctrica. Emprego de enerxías renovables.  

- Deseño de circuítos que cumpran unha función predeterminada, realización da 

montaxe, nas condicións de seguridade apropiadas e utilización de simuladores para 

a comprobación previa do seu funcionamento.  

- Valoración da importancia actual da electrónica e respecto polas normas de 

seguridade. 

 

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

- Elementos dun equipamento informático. 

- Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, a descarga, o intercambio e a 

publicación de información. 

- Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información. 

- Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da 

información e da comunicación. 
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- Emprego do sistema operativo como interface persoa-máquina. Almacenamento, 

organización e recuperación da información en soportes físicos, locais e extraíbles.  

- Sistemas de comunicación: telefonía, radio, televisión e redes de transmisión de 

datos.  

- Estrutura e funcionamento da internet. Dispositivos de comunicación. Servizos da 

internet.  

- Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e 

publicación de información.  

- Actitude crítica e responsable cara á propiedade intelectual e á distribución dos 

contidos e da información en xeral. Licenzas de uso e distribución do software. 

 

4.2. Secuenciación dos contidos en unidades didácticas e temporalización. 

 

Os contidos especificados no apartado anterior secuéncianse en cinco unidades 

didácticas, que se impartirán ao longo do curso do seguinte xeito: 

 

1º Trimestre: 

 

No primeiro trimestre impartiranse as seguintes unidades didácticas: 

      U.1) Repaso dos conceptos non impartidos no curso anterior. 

 

2º Trimestre:  

 

No segundo trimestre impartiranse as seguintes unidades didácticas: 

 

U.3) Materiais de uso técnico 

U.4) Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control. 

 

3º Trimestre:  

 

No terceiro trimestre impartiranse as seguintes unidades didácticas: 
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U.5) Tecnoloxías da información e da comunicación. 

  

Estes contidos complétanse coa realización, se fora posible, por equipos, dun proxecto 

anual, preferentemente que conteña operadores mecánicos e/o eléctricos. 

 

 

 

4.3. Contidos mínimos para o terceiro curso da ESO. 

 

Considérase que un alumno ou alumna superou os obxectivos da materia cando os seus 

coñecementos sobre os seguintes contidos mínimos sexan aceptables.  

 

PROXECTOS  

 Fases da elaboración de proxectos e presentación de memoria.  

 Manexo de programas de tratamentos de textos para elaborar os seus documentos.  

 

MATERIAIS E FERRAMENTAS  

 Materiais do aula-taller. A súa aplicación.  

 Materiais industriais: ferro, metais e a madeira e os seus derivados. Procedementos 

de conformación.  

 Ferramentas e máquinas da aula. O seu uso.  

 Coñecemento e respecto das normas de seguridade no aula-taller.  

 

DEBUXO  

 Emprego de escalas e simboloxía.  

 Debuxar bosquexo e esbozo de obxectos sinxelos: alzado, planta e perfil.  

 Representar en perspectiva obxectos tecnolóxicos sinxelos.  

 Utilizar o computador como ferramenta de expresión gráfica. 
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ESTRUCTURAS  

 Recoñecemento dos esforzos básicos en estruturas sinxelas.  

 Coñecemento dos elementos básicos de estruturas.  

 Construción de estruturas que resolvan problemas sinxelos.  

 Coñecer os materiais e instalacións na edificación.  

 

MECANISMOS  

 Coñecemento dos mecanismos de transmisión máis sinxelos (pancas, poleas e 

polipasto). 

 Coñecemento da lei da panca. 

 

ELECTRICIDADE  

 Coñecemento, identificación e símbolos de compoñentes eléctricos de circuitos 

eléctricos sinxelos.  

 Representación esquemática de circuitos eléctricos sinxelos.  

 Diferenciación entre circuitos eléctricos en serie e paralelo.  

 Identificación das tres magnitudes eléctricas: tensión, intensidade e resistencia.  

 Calcular o valor de resistencias en serie e paralelo.  

 Coñecer e aplicar a lei de Ohm á resolución de problemas.  

 Montaxe de circuitos eléctricos sinxelos.  

 

COMPUTADOR  

 Nocións básicas da arquitectura do computador: CPU e periféricos.  

 Manexo básico do sistema operativo Windows.  

 Emprego básico e utilidades dun programa de procesador de textos.  

 Coñecemento básico do funcionamento e utilidades de Internet. 

 

4.4. Temas transversais. 

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

moitos dos contidos dos temas transversais: 
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 Educación para a saúde e calidade de vida. O lograr un ambiente agradable na 

realización dos traballos da área axudan a xerar comportamentos e actitudes moi 

positivas para a saúde; fomenta-la orde e limpeza na aula de tecnoloxía; conocer e 

aplica-las normas de seguridade e hixiene no traballo propicia unha valoración 

positiva, por parte dos nosos alumnos, da educación para a saúde. 

 Educación ambiental. Fomenta-la busca de solucións que eviten ou minimicen o 

impacto ambiental; valora-lo posible esgotamento de recursos e analiza-los  

inconvenientes que se deriven do uso de cada un dos materiais, e a repercusión que 

poida ter nas persoas, animais e plantas, así coma na vida en sociedade. 

 Educación para o consumidor. Valora-lo custo na realización dos proxectos 

tecnolóxicos e comparalo co seu uso, analizando as condicións técnicas e estéticas 

que debe reunir para determina-las características dos materiais que hai que utilizar; 

analiza-la relación calidade/prezo axudará a desenvolver nos nosos alumnos 

actitudes de consumidor responsable. 

 Educación para a paz. Fomenta-lo traballo cooperativo; incidir no respecto ás ideas 

doutros; apoia-los menos capacitados no desenvolvemento dos proxectos 

tecnolóxicos; desenvolver unha actitude aberta e flexible ante as ideas e os traballos 

dos demais axudan a adquirir valores e actitudes que incidan directamente neste 

tema transversal. 

 Educación para o ocio. O desenvolvemento e realización do traballo tecnolóxico e do 

uso das ferramentas poden fomentar na vida cotiá do alumno o gusto pola realización 

de actividades de ocio e afeccións relacionadas co proceso tecnolóxico. 

 Educación para a igualdade entre ámbolos dous sexos. Fomenta-lo reparto de 

tarefas nun plano absoluto de igualdade en función das capacidades, sen distinción 

de sexo; valora-lo esforzo, as ideas e o traballo dos demais dende unha perspectiva 

de igualdade son contidos plenamente enmarcados na área de Tecnoloxía que 

inciden no desenvolvemento dunha educación para a igualdade de oportunidades de 

ámbolos dous sexos. 

 Educación moral e cívica. Analizar e valora-las implicacións que supón o 

desenvolvemento de determinados aspectos científicos e técnicos dende unha 
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perspectiva moral e ética; valorar e analizar dende a perspectiva ética e moral as 

consecuencias derivadas polo desenvolvemento tecnolóxico en dimensión social e 

persoal de cada un. 

 

 

5. METODOLOXÍA. 

Non existe unha metodoloxía ideal que funcione en calquera entorno, pero si que hai unha 

serie de criterios didácticos que nos poden axudar a favorecer o proceso de aprendizaxe. 

 

As vías metodolóxicas que se van  adoptar son: 

 Método expositivo-experimental: Consiste na explicación e demostración practica da 

unidade por parte do profesor, xunto coa realización de exercicios e tarefas por parte 

dos alumnos. Deberase facer que os alumnos reflexionen sobre o exposto, e 

dosificarase a dificultade para que podan resolver os problemas por eles mesmos. 

 Método de análise de obxetos: A análise e manipulación dos  obxectos e sistemas 

técnicos, e un método didáctico que consiste en organizar diversas propostas de 

traballo en torno a un obxeto ou sistema técnico. Desta forma os coñecementos 

abstractos teñen un significado. 

 Método de proxectos: Esta estratexia didáctica baséase na resolución de problemas 

por medios técnicos e non debe converterse nunha simple construción de obxetos. 

O punto de partida será a necesidade de resolver un problema ou satisfacer unha 

necesidade. O alumno buscará unha solución, errónea ou non, con total liberdade e 

sen ningún tipo de limitación. Despois  analizarase a súa viabilidade. Elabórase unha 

memoria de proxecto, composta por debuxos, cálculos, datos, métodos, plans de 

fabricación, etc. Por ultimo procederase a construción da solución técnica escollida. 

 

5.1. Principios metodolóxicos. 

Sen esquecer que cada contexto e cada situación da clase require unha actuación 

particular e concreta, e que existen diversos camiños para alcanzar os obxectivos 

propostos, o proceso de ensino na área de Tecnoloxía debe basearse en: 
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 Facilitar aprendizaxes significativas sobre os contidos do mundo tecnolóxico. A 

proposta do profesor será o máis próxima posible aos intereses do alumno, 

adaptada as súas posibilidades e partindo dos coñecementos previos xa adquiridos. 

 

 Debe favorecer a actividade. O alumno/a é o protagonista das súas aprendizaxes 

(os docentes podemos favorecelas). A actividade non debemos contemplala só na 

súa dimensión física: manipular, experimentar, etc., senón tamén na súa dimensión 

mental, facilitando que a reflexión poña en práctica os esquemas mentais 

aprendidos para responder á realidade que lles presentamos. 

 A intervención educativa debe facilitar unha funcionalidade. Falamos de 

funcionalidade cando os coñecementos que os nosos alumnos adquiren lles 

resultan útiles para resolver os problemas e para o desenvolvemento de proxectos. 

 Temos que ser sensibles ás diferenzas entre os alumnos, desenvolvendo un 

traballo educativo cunha oferta variada que se axuste a cada unha das 

individualidades que temos na clase, respectando así os ritmos de traballo. 

 Potenciar a responsabilidade individual ante o traballo mediante a asignación de 

tarefas, función e tempos, acorde coas características de cada alumno/a, 

conseguindo deste xeito unha crecente autonomía persoal e unha elaboración 

ordenada dos procesos propios de traballo. 

 Igualmente, debemos propiciar o traballo de colaboración entre os alumnos, xa que 

aprenden moito da interacción entre eles (ás veces, máis do que aprenden da 

interacción que manteñen co profesor/a). 

 

5.2. Métodos. 

Baseándose nos pricipios e teorías explicadas no apartado anterior os métodos que imos 

empregar para o desenvolvemento das actividades de ensinanza-aprendizaxe que se van 

a desenvolver nesta programación podemos clasificalos en reactivos e activos. 

 

 Métodos reactivos: nestes métodos o profesor é a parte activa e o alumno a parte 

reactiva. Son os adecuados para a transmisión de coñecementos e destrezas 

básicas. Dentro deste grupo empregaremos os métodos verbais (clase expositiva, 
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ensinanza por formulación de preguntas) e os de demostración (método de 

imitación,). 

 

 

 Métodos activos: Nestes a parte activa é o alumno e son imprescindibles para que o 

alumno aprenda desde a súa propia acción. A este grupo pertencen os métodos de 

comportamento e socialización (organización e planificación, toma de decisións, 

debates, traballo en grupo, técnicas de avaliación) e os de acción (método 

tecnolóxico, de descubrimento, consultas de distintas fontes de información, 

simulacións técnicas, elaboración de informes, resolución de problemas, 

procedementos interactivos,...). 

 

5.3. Actividades de ensinanza-aprendizaxe. 

As actividades han de ser coherentes, graduadas en dificultade e deben asegurar 

aprendizaxes significativas e funcionais. Ademáis imos ter en conta que un mesmo 

obxectivo pódese conseguir a través de diferentes actividades, que se clasifican en: 

 

 De presentación-motivación: para introducir ós alumnos/as no tema. 

 De coñecementos previos: para saber que coñecementos e habilidades adquiriron. 

 De desenvolvemento de contidos: son as que permiten ós alumnos/as a adquisición 

de novos coñecementos. 

 De consolidación: coas que afianza os novos coñecementos e os aplican. 

 De reforzo: son as que se programan para aqueles alumnos/as que non acadaron 

os coñecementos traballados. 

 De ampliación: permiten aos alumnos/as que realizaron de maneira satisfactoria as 

actividades de desenvolvemento propostas, continuar construíndo coñecementos. 

 Complementarias e extraescolares: complementan a formación integral do 

alumno/a. Neste grupo se engloban as actividades que teñen lugar fóra da aula. 

 

 

5.4. Agrupamentos. 
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Pódense observar  tipos de agrupamentos: o grupo clase, e o agrupamento individual. 

 

5.5. Espazos e recursos. 

 

Os espazos que imos empregar son: 

- O aula-taller: con dous espazos, un para o desenvolvemento xeral das clases e 

outro para a realización dos traballos e proxectos de taller, coas ferramentas e 

materiais necesarios para tal fin. 

- Aula de informática. 

- Biblioteca. 

Dispoñemos dos seguintes recursos: 

- Recursos impresos: apuntes, prensa diaria, material da biblioteca, etc. 

Sinalar que non hai libro de texto asignado polo departamento. 

- Recursos de novas tecnoloxías: vídeos, DVDs, páxinas web, programas de 

simulación de operadores eléctricos e mecánicos, programas interactivos e 

presentacións Power Point. 

- Obxectos físicos: mecanismos, proxectos doutros anos, pezas, etc 

- Material propio do alumno /a: caderno, lápis, goma, regras, bolígrafo,... 

- Materiais e ferramentas propias da aula-taller. 

- Material específico para a realización dos proxectos. 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN Ó PLAN LECTOR. 

 

O departamento de Tecnoloxía ten unha constante preocupación pola competencia 

lingüística do alumnado. Entre outras actividades que se realizan neste aspecto, 

destacamos as seguintes: 

 Lectura individual en voz baixa e lectura en voz alta para o resto dos alumnos. 

 Correción constante de sintáxes e faltas de ortografía. 

 Expresións orais e escritas con corrección. 

 Utilización do vocabulario correcto. 
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 Elaboración de informes, implícitos no DCB de Tecnoloxías e na programación de 

aula, que constan principalmente das seguintes seccións: Definición do proxecto e 

busca de información, exploración de ideas, Descrición do proxecto, planificación 

do traballo, construcción, valoración económica, proba e avaliación do proxecto 

 

7. CONTRIBUCIÓN Ó PLAN TICS. 

 

Na área de Tecnoloxía, pola súa característica intrínseca facemos uso das tecnoloxías da 

información do seguinte xeito: 

 Busca de información sobre os outros contidos. 

 Presentación da información atopada. 

 Presentación da memorias dos proxectos elaborados. 

 Busca, descarga e utilización de programas simuladores. 

 

8.- CONTRIBUCIÓN Á PERSPECTIVA DE XÉNERO 

A tecnoloxía está vista socialmente como unha área masculinizada, pois os taballos de 

carácter manual e físico foron, e seguen a ser, maioritariamente exercitados por homes. 

Ademais tamén está a sensación de que as mulleres apenas colaboraron nos avances da 

ciencia e da técnica.  

O noso obextivo e promover unha visión totalmente oposta a este sentir, tanto nestas dúas 

áreas como noutras relacionadas coa diversidade afectivo sexual. 

Por este motivo na área de Tecnoloxía promoveremos: 

 Integración do Departamento no Grupo de Igualdade do Centro. 

 Involucarción total das alumnas nas actividades de caréacter manual.(Cortar, 

soldar, taladrar…) 

 Non tolerar comentarios discriminatorios sobre calquera tipo de expresion afectivo-

sexual. 

 Integración mixta de grupos de traballo. 

 Busca de información sobre mulleres imprenscindibles no mundo da Tecnoloxía. 

(Angela Ruíz Robles,Ada Lovelace, Radia Perlman….) 

 



  

 39 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 

I.E.S Ricardo Mella 

rimetecno@yahoo.es 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  E EXTRAESCOLARES. 

 

Meste curso non se ten previsto ningunha visita. 

 

10. AVALIACIÓN. 

10.1 Criterios de avaliación. 

No Decreto 86/2015, do 25 de xuño (DOG do 29 de xuño de 2015) veñen recollidos os 

criterios de avaliación para 2º da ESO: 

 

- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico 

desde o seu deseño ata a súa comercialización, investigar a súa influencia na sociedade 

e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade como do seu posible 

impacto social. 

- Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente, 

e valorando as condicións do contorno de traballo. 

- Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos 

tecnolóxicos. 

- Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu deseño ata 

a súa comercialización. 

- Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en 

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

- Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras 

manifestacións enerxéticas. 

- Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes eléctricas básicas. 

- Deseñar e simular circuítos con simboloxía adecuada e montar circuítos con operadores 

elementais. 

- Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control. 

- Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. 

- Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. 
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- Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos. 

 

 

 

10.2 Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

Os procedementos e instrumentos dos que nos serviremos para avaliar o grao no que os 

alumnos/as asimilaron os distintos tipos de contidos son os mesmos para todos os cursos 

da ESO. Empregaremos: 

 

- Distintos tipos de probas escritas obxectivas, con actividades de desenvolvemento, 

alternativas (tipo “test” e/ou “verdadeiro, falso”) , e de resolución de problemas. Coas 

primeiras, ademais de avaliar o grao de asimilación dos conceptos, saberemos a 

capacidade do alumno/a para sintetizar e estruturar a información dunha maneira 

ordenada. Por outro lado, coas actividades alternativas avaliarase a capacidade do 

alumno/a de recoñecer a información. Sinalar que deste xeito atenderase á 

diversidade, xa que haberá alumnnos con facilidade de síntese e outros con 

facilidade de recoñecemento da información.  

O instrumento empregado é o coñecido como “rexistros”. 

- Proxectos e traballos de taller. 

- O traballo da clase e o caderno de traballo do alumno.  

- Análise da actitude do alumno/a. Avaliarase a través da  observación sistemática do 

alumno/a, tomando nota nos rexistros. 

 

Non se farán recuperación das probas escritas feitas no trimestre, xa que algúns alumnos 

teñen tendencia a non estudar na primeira oportunidade, e deixalo para a recuperación. 

 

Os alumnos que, polas súas circunstancias particulares (faltas de asistencia, ...) queden 

excluídos da avaliación continua, recibirán a súa cualificación polo resultado que obteñan 

nunha proba escrita e/ou pola realización dun traballo na casa. A elección dependerá 
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exclusivamente do criterio do Departamento de Tecnoloxía, que terá en conta as causas 

da imposibilidade de realizar a avaliación continua.  

 

Para os alumnos avaliados negativamente nas avaliacións, proporanse actividades de 

reforzo e de recuperación individualizadas, segundo os aspectos causantes da avaliación 

negativa.  

Por último sinalar que ós alumnos/as con avaliación negativa en xuño, facilitaráselles un 

plan de traballo estival e terán unha proba extraordinaria en setembro. 

 

 

10.3 Criterios de cualificación. 

 

De forma xeral (adaptarase as circunstancias da avaliación) establécese as seguintes 

fórmulas ( mecanismo) para calcular a nota da 1ª, 2ª , 3ª avaliación e a nota final. 

 

Nota Avaliación:   a) 100%  Media das notas das probas escritas, ou orais. 

   b)-en caso de que se envien traballos estes contaran cun peso do 

20% , quedando para as probas escritas un 80%. 

 

Nota Final = Media ( Nota 1º Trimestre, 2º Trimestre, 3º Trimestre )  

 

Esta nota final será a que oficialmente apareza reflectida no Xade na 3ª avaliación e na 

nota final da convocatoria ordinaria.  

 

As variables ( instrumentos ) da fórmula Nota Avaliación representan o seguinte: 

 

- Media das notas das probas escritas. É a media de tódalas probas escritas, orais e/ou 

exposicións feitas en cada avaliación. Será o profesor o que determine o módelo e forma 

de cada proba cualificable numéricamente. 

- Media das notas dos traballos prácticos. Debido a que a tecnoloxia ten un caracter 

marcadamente práctico e instrumental, a esta nota dáselle o mesmo valor numérico que a 
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parte teórica, polo tanto todo alumno/a ten a obriga de realizar traballos na aula obradoiro, 

manipulando feramentas, cortando madeira, pegando, etc. Este ano debido a situación 

actual, según dircurra todo faranse traballos indicados anteriormente, ou simplemente se 

poran videos de Youtube. (Queda exenta calquera persoa cunha limitación física que lle 

impida esta tarefa).  

 - Actitude: Unha predisposición a colaborar na aula e a favorecer un clima de traballo 

imprescindeble nun taller, valorase positivamente, no momento de facer o  redondeo da 

nota. 

 

Un comportamento inadecuado, como pode ser desidia, desinterés, interrupcións 

continuas, preguntas inoportunas, manipulación perigosa de feramentas, etc, ademais de 

levar medidas correctoras recollidas no R.R.I., poden valoraranse negativamente de forma 

que non se faga redondeo a alza. 

 

A superación da materia nas avaliacións e no curso conséguese cunha valoración de 

5 puntos ou maior. 

 

levará unha valoración de 0 puntos na avaliación da que se trate calquera acto feito 

con alebosía na aula-oradoiro que supoña un risco para a integridade física dun 

alumno/a; calquera tipo de desperfecto material do centro ou terceiras persoas producido 

intencionadamente polo alumno/a; a sustracion intencionada de ferramentas ou material.  

E sen esquecer, claro está, as medidas adoptadas polo centro cara dito alumno/a. 

Actuarase da mesma forma ante o mal comportamento ou incidente en calquera visita 

exterior. 

 

O redondeo a alza realizarase a partir do 0,5. Para aqueles alumnos con actitude 

positiva.  

 

No caso de que un alumno/a copie (dunha nota, a un compañeiro, etc.) nunha proba 

escrita valorarase dito exame cun cero. 
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Recuperacións: Dado que avaliación continua esta moi indicada para a Tecnoloxía, 

por norma xeral faranse unha recuperación por avaliación na avaliación seguinte agás na 

avaliación de xuño. Se a nota que se obtén neste exame é ≥ 5 cualificarase como 5 e se é 

menor cualificarase coa nota obtida. No caso de ter o exame oficial suspenso e máis a súa 

recuperación, conservarase a mellor nota. A nota da recuperación será como máximo de 

5. 

 

 

Convocatoria extraordinaria (setembro):  

 

Establecese unha unica proba escrita. A nota que obteña no exame sera redondeada 

ao enteiro mais próximo e constará como nota de cualificación. Lembremos que para 

superar dita proba a cualificación debe ser ≥ 5 puntos. 

 

 

Consideración final. 

Estes criterios poderán ser modificados ou ampliados ó longo do curso sempre que se 

considere oportuno segundo as circunstancias e avisando os alumnos, claro está.  

 

 

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE PENDENTES 

 

Para recuperar a asignatura pendente, o departamento de Tecnoloxía entregará boletíns 

de exercicios e/ou traballos sobre contidos da area que os alumnos deberán entregar nos 

plazos estipulados ou no seu defecto o material a estudar para a realización dun exame de 

pendentes. 

Aqueles alumnos/as que non entreguen os traballos realizados adecuadamente e nos 

prazos previstos, disporán dunha convocatoria extraordinaria nas datas sinaladas polo 

calendario de exames de avaliación de pendentes, aprobada na comisión de coordinación 

pedagóxica. 
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No caso en que a avaliación sexa negativa en xuño, terán unha proba extraordinaria en 

septembro. Sinalar que esta proba será a mesma que realicen os alumnos do curso que 

corresponde a materia pendente. 

 

 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

Podemos atoparmos unha gran diversidade de rapaces, tanto en capacidades iniciais, 

como nos seus intereses, ou nos distintos procesos de maduración persoal e de 

aprendizaxe. 

Evitouse definir modelos ríxidos de aprendizaxe, deixando abertas vías de estudo, 

desenvolvemento e aplicación dos contidos, que garantan a adquisición das capacidades 

e obxetivos, a alumnos de características diversas, e con diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 

A análise dos coñecementos previos, inquedanzas e intereses dos alumnos, así como do 

entorno sociocultural no que se desenvolven, darán pautas de actuación en cada 

momento concreto. 

Contémplanse as seguintes medidas de atención á diversidade: 

 

 Adaptación dos medios (mesas especiais, facilitarlle apuntes, etc) 

 Prestaraselle unha atención o máis individualizada posible. 

 Tratárase de integrar en grupos de traballo nos cales os alumnos/as acepten de bo 

grado prestarlle axuda. 

 Cambios de organización da clase. 

 Realización dun elevado número de actividades de carácter aberto, no que o 

alumnado poda participar segundo as súas capacidades, aptitudes e intereses. 

 En cada unidade didáctica, proporcionar actividades de reforzo e de ampliación para 

aqueles alumnos que o requiran. 

 Usar materiais de lectura complementarios, libros de divulgación científica, 

documentación técnica e folletos, que poden resultar mais atractivos ó alumnado, 

favorecendo a motivación. 
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 Apoiar o proceso de ensinanza mediante o uso de maior cantidade de instrucións e 

axudas. 

Terase  especial interese en promover actitudes de respecto á igualdade de dereitos e 

oportunidades entre mozos e mozas. Así como favorecer a integración de alumnos con 

discapacidades e alumnos procedentes doutras  culturas. 

 

13. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 1. FERRAMENTAS E MATERIAIS.  

 

Competencias que se traballan: comunicación lingüística, coñecemento e interacción co 

mundo físico, tratamento da información e competencia dixital, social e cidadá, para aprender 

a aprender, para a autonomía e iniciativa persoal. 

Obxectivos 

- Coñecer o as ferramentas básixcas dun taller. 

- Disferenciar entre ferramenta e material. 

- Manipular con seguridade as feramentas básica. 

Contidos: 

Conceptos 

- Concepto de ferramenta. 

- Concepto de material. 

- Importancia do bo uso e conservación das ferramentas. 

- Uso e aforro de material. 

 

Procedementos 

- Identificación das ferramentas pola súa utilidade e forma. 

- Utilizacón da ferramenta mais axeitada para cada material e cada operacón. 

Actitudes 

- Manipulación con seguridade de diversas ferramentas.  

- Uso da ferramenta mais axeitada para un traballo concreto. 
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Criterios de avaliación 

- Coñecer eas ferramenas básicas (medidas, trazado, corte, suxección, ...) 

- Distiguir maeriais de uso na aula (papel, plástico, madira, clavos, lixa..) 

- Ser consciente da potencial peligrosidade das ferramentas e tomar medidas de 

seguridade 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TECNOLÓXICOS.  

 

Competencias que se traballan: comunicación lingüística, coñecemento e interacción co 

mundo físico, tratamento da información e competencia dixital, social e cidadá, para aprender 

a aprender, para a autonomía e iniciativa persoal. 

Obxectivos 

- Coñecer o concepto de tecnoloxía. 

- Coñecer as fases do proceso de resolución técnica de problemas. 

- Coñecer aqueles avances tecnolóxicos que máis contribuíron a mellorar o noso modo de 

vivir ao longo da historia. 

Contidos: 

Conceptos 

- Concepto de tecnoloxía. 

- O proceso tecnolóxico. Fases. 

- Importancia da tecnoloxía ó longo da historia. 

 

Procedementos 

- Identificación das fases do proceso tecnolóxico no desenvolvemento dalgúns obxectos de 

uso cotián. 

- Observación dos obxectos tecnolóxicos ao longo do tempo, apreciando as melloras que 

se produciron neles en función das nosas necesidades. 

Actitudes 
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- Desexo de coñecer a historia da humanidade a través do estudio dos seus obxectos 

tecnolóxicos e o porqué do continuo avance da tecnoloxía.  

- Recoñecemento da tecnoloxía como un proceso constante de identificación de 

necesidades e busca de solucións. 

 

Criterios de avaliación 

- Coñecer e comprender o concepto de tecnoloxía, así como as principais características 

que debe reunir un obxecto tecnolóxico. 

- Coñecer e ser capaces de levar á práctica as catro fases do proceso de creación dun 

obxecto tecnolóxico. 

- Comprender o modo en que avanza a tecnoloxía e identificar os avances tecnolóxicos 

máis importantes ó longo da historia. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO. 

 

Obxectivos 

- Coñecer a procedencia e a obtención, a clasificación, as propiedades características e as 

aplicacións dos plásticos como materiais técnicos máis empregados. 

- Identificar os plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais. 

- Desenrvolver habilidades para a manipulación de materiais e ferramentas. 

- Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características dos materiais 

téxtiles. 

- Comprender a importancia das propiedades na selección dos materiais óptimos para 

cada aplicación. 

- Buscar e seleccionar información facendo uso das novas tecnoloxías e outros recursos. 

- Coñecer a obtención, a clasificación, as propiedades características e técnicas de 

conformación dos materiais de construción: pétreos e cerámicos. 

- Comprender a importancia das propiedades na selección dos materiais óptimos para 

cada aplicación. 

- Buscar e seleccionar información facendo uso das novas tecnoloxías e outros recursos. 
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Contidos: 

Conceptos 

- Os plásticos. Procedencia e obtención. 

- Propiedades características dos plásticos. 

- Clasificación e aplicacións dos plásticos: plásticos termoplásticos, termoestables e 

elastómeros. 

- Fibras textiles. 

- O procesado do material plástico. 

- O traballo con plásticos no taller. Ferramentas e operacións básicas. 

- Clasificación dos materiais de construción. 

- Propiedades dos materiais de construción. 

- Materiais pétreos, cerámicos, vítreos e aglomerantes. 

- O cemento, o mortero, o formigón, e o formigón armado. 

 

Procedementos 

- Identificación de materiais plásticos. 

- Métodos de traballo cos plásticos. 

- Identificación e clasificación dos materiais de construción máis habituais. 

- Observación dos materiais típicos empregados nas vivendas da zona. 

Actitudes 

- Predisposición a considerar de forma equilibrada os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de produtos. 

- Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación e o 

refugallo de materiais de uso técnico e ante a utilización abusiva e inadecuada dos 

recursos naturais e predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan o aforro 

de materias primas. 

- Gusto pola orden e a limpeza na presentación de traballos e documentos. 

- Recoñecer e valorar a importancia de manter o entorno de traballo limpo e ordenado. 

- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as cando expoñen as súas ideas 
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- Adquirir hábitos de reciclaxe. 

- Adquirir criterios de aforro e respecto polo entorno. 

- Predisposición a considerar de forma equilibrada os valores técnicos, funcionais e 

estéticos dos materiais no deseño e na elaboración de produtos. 

- Sensibilidade ante o impacto ambiental producido pola explotación, a transformación e 

o refugallo de materiais de uso técnico e ante a utilización abusiva e inadecuada dos 

recursos naturais e predisposición a adoptar hábitos de consumo que permitan o aforro 

de materias primas. 

- Gusto pola orden e a limpeza na presentación de traballos e documentos. 

- Adquirir criterios de aforro e respecto polo entorno. 

- Valoración dos riscos inherentes ó emprego dos materiais na construción. 

 

Criterios de avaliación 

- Coñecer a procedencia e o proceso de obtención dos plásticos. 

- Coñecer as propiedades básicas dos plásticos como materiais técnicos. 

- Identificar os distintos tipos de plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais.  

- Describir as principais técnicas de moldeado e mecanización de plásticos. 

- Identificar as propiedades básicas dos materiais téxtiles e os diferentes tipos. 

- Realizar con orde e limpeza os traballos. 

- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as cando expoñen as súas ideas. 

- Coñecer as características e as variedades habituais dos materiais pétreos e as súas 

aplicacións técnicas. 

- Coñecer as características, as variedades habituais e as aplicacións técnicas dos 

materiais cerámicos. 

- Realizar con orde e limpeza os traballos. 

- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as cando expoñen as súas ideas 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA. 

 

Obxectivos 
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- Coñecer o que é  a normalización e a súa importancia. 
- Coñecer e manexar os útiles de debuxo e de medida: cintas métricas, metros flexibles, 
 calibre, micrómetro, escuadra, cartabón, etc. 
- Saber expresar mediante bosquexo e croquis un obxecto. 
- Coñecer e aplicar distintas escalas.. 
- Coñecer e aplicar elementos e normas de acotación. 
- Coñecer e saberse desenvolverse no sistema diédrico: vistas, secciones e roturas. 
- Saber representar obxectos en tres dimensións: perspectiva cabaleira, perspectiva 
 isométrica. 
- Saber interpretar escalas. 
- Saber utilizar algún programa de deseño por ordenador que lles permita debuxar a 
 escala. 
 

Contidos: 

Conceptos 

 

- A normalización no debuxo técnico 
- Útiles de debuxo e medida: cintas métricas, metros flexibles, calibre.Escuadra e 
 cartabón e ángulos que forman. 
- Escala. Tipos de escalas 
- Elementos e normas de acotación. 
- Sistema diédrico: Vistas e secciones 
- Representación de obxectos mediante croquis e bosquexo (esbozo). 
- Representación en tres dimensións: perspectiva cabaleira, perspectiva isométrica. 
- Os programas de deseño por ordenador. 

 

 

 

 

 

 

Procedementos 

 

- Medición de obxectos con cintas métricas, metros flexibles e calibre. 
- Realización de bosquexo e croquis de obxectos de uso cotiá con indicación das 
 medidas 
- Realización de debuxos a escala. 
- Utilización de útiles de debuxo técnico: regra, escuadra, cartabón, compás, lapis, 
 borrador. 
- Representación de obxectos mediante vistas acotadas. 
- Utilización de programas de deseño por ordenador para a representación 
- Deseño de obxectos empregando as técnicas de expresión coñecidas. 
 
Actitudes 
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- Valoración da limpeza, pulcritude e orden na presentación de traballos gráficos. 
- Valoración e respecto das convencións de representación para unha comunicación 
eficaz. 
- Valoración do debuxo como un dos medios de expresión máis importantes para 
comunicar ideas. 
- Interese pola utilización de recursos plásticos nos debuxos. 
 

 

Criterios de avaliación 

- Utilizar correctamente os útiles de debuxo e de medida. 
- Expresar mediante vistas un obxecto ou figura proposto polo profesor e acotalo 
 segundo a normativa 
- Expresar mediante perspectiva isométrica ou cabaleira un obxecto sinxelo. 
- Representar a escala e acotado un obxecto sinxelo. 
- Xeneralizando: os alumnos/as deben coñecer e entender os contidos.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÁQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMO E 

CIRCUIÍTOS ELÉCTRICOS. 

 

Obxectivos 

 

- Coñecer varios tipos de estruturas e os elementos que as compoñen. 

- Identificar os eforzos básicos aos que están sometidos os diferentes elementos das 

estruturas.  

- Coñecer os diferentes mecanismos básicos de transmisión e transformación do 

movemento, así coma as súas aplicacións. 

- Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explicar o seu 

funcionamento no conxunto. 

- Valorar a importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas de uso cotián. 

- Representar esquemáticamente, mediante debuxos os distintos tipos de mecanismos. 

- Ser quen de resolver problemas sinxelos de mecanismos que conteñan os operadores 

mecánicos estudados. 

- Buscar e seleccionar información facendo uso das novas tecnoloxías e outros 

recursos. 
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- Coñecer o concepto de corrente eléctrica ou electricidade. 

- Interpretar, representar e analizar un circuito eléctrico e os seus compoñentes. 

- Coñecer as principais magnitudes asociadas á electricidade. 

- Comprender a lei de Ohm de forma teórica e práctica.  

- Calcular intensidades y tensións parciais en circuítos de asociación de resistencias. 

- Distinguir entre corrente continua e corrente alterna, e os seus distintos orixes. 

- Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

- Familiarizar o alumno ca montaxe de circuítos sinxelos e o uso de compoñentes 

eléctricos. 

- Familiarizar o alumno co uso do polímetro. 

- Construír circuítos eléctricos sinxelos. 

- Interpretar e deseñar circuítos empregando simboloxía normalizada. 

- Valorar a importancia da electricidade no modo de vida actual. 

- Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

- Coñecer os principais sistemas de xeración de enerxía eléctrica. 

- Analizar de forma critica as vantaxes e desvantaxes de cada sistema de xeración de 

enerxía. 

 

Contidos: 

Conceptos 

- Estruturas, elementos e esforzos. 

- Os mecanismos. Clasificación. 

- Mecanismos de transmisión de movemento:  

- Lineal: pancas, poleas e polipasto. 

- Circular: sistema de poleas con correa, engranaxes, sistema de engranaxes con 

cadea.. 

- Mecanismos de transformación de movemento: 

- De circular a rectilíneo: piñón-cremallera e manivela-torno. 

- De circular a rectilíneo alternativo: biela-manivela, leva e excéntrica. 

- Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simboloxía. 

- Lei de Ohm. 
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- Circuíto en serie, paralelo e mixto. 

- Corrente continua.. 

- Xeración da enerxía eléctrica. Principios básicos. 

- Centrais eléctricas. 

- Transporte e distribución de enerxía eléctrica. 

 

Procedementos 

 

- Identificar os elementos nas estruturas. 

- Recoñecemento dos mecanismos estudados en diferentes obxectos de uso cotián e 

máquinas e descripción da súa función. 

- Resolución de problemas sinxelos de aplicación da lei da panca. 

- Resolución de problemas sinxelos de mecanismos e calculo da relación de transmisión 

nos casos en que se requira.  

- Resolución de circuítos eléctricos en serie, paralelos e mixtos. 

- Cálculo das magnitudes relacionadas: voltaxe, intensidade, resistencia, enerxía e 

potencia. 

- Análise e experimentación dos efectos da electricidade 

- Montaxe de circuítos eléctricos sinxelos: circuítos mixtos, control do sentido de xiro dun 

motor, etcétera. 

- Deseño de circuítos e experimentación cun simulador. 

 

Actitudes 

- Curiosidade por comprender o funcionamento dos distintos mecanismos. 

- Interese por coñece-lo funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 

- Respectar as normas de seguridade do taller. 

- Valorar a importancia do uso do vocabulario axeitado para unha comunicación eficaz. 

- Gusto pola orden e a limpeza na presentación de traballos e documentos. 

- Recoñecer e valorar a importancia de manter o entorno de traballo limpo e ordenado. 

- Mostrar unha actitude de interese e colaboración no traballo en equipo, sendo quen de 

distribuír equitativamente o traballo. 
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- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as cando expoñen as súas ideas 

- Respecto das normas de seguridade na utilización de materiais, ferramentas e 

instalacións. 

- Curiosidade por coñecer o funcionamento de circuítos, obxectos e centrais eléctricas. 

- Interese pola orde, a seguridade e a axeitada presentación das montaxes eléctricas. 

- Coidado e uso axeitado dos aparatos de medida. 

- Valoración crítica da importancia e consecuencias da utilización da electricidade. 

- Actitude positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia capacidade 

para alcanzar resultados útiles. 

- Disposición e iniciativa persoal para participar solidariamente en tarefas compartidas. 

- Valoración da importancia da enerxía na sociedade actual. 

- Valorar a importancia do aforro de enerxía e contribuír activamente a este aforro. 

- Valorar a importancia do uso do vocabulario axeitado para unha comunicación eficaz. 

- Adquirir criterios de aforro e respecto polo entorno  

 

Criterios de avaliación 

 

- Identificar os elemtos basicos dunha estrutura e os esforzos que sofren. 

- Coñecer o funcionamiento e función dos mecanismos estudados. 

- Identificar en máquinas complexas os mecanismos simples de transformación e 

transmisión de movementos que as compoñen, explicando o seu funcionamento no 

conxunto. 

- Resolver problemas sinxelos de pancas de primeiro, segundo e terceiro grao, 

empregando a lei de panca. 

- Identificar os distintos tipos de pancas, indicando onde se atopa a forza, resistencia e 

punto de apoio.. 

- Resolver problemas sinxelos de mecanismos ( engranaxes, sistema de poleas con 

correa. 

- Respectar as normas de seguridade do taller. 

- Mostrar unha actitude de interese e colaboración no traballo en equipo, sendo quen de 

distribuír equitativamente o traballo. 
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- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as. 

- Definir corrente eléctrica e os conceptos de voltaxe, intensidade, resistencia, potencia e 

enerxía eléctrica. 

- Coñecer as unidades das principais magnitudes eléctricas no Sistema Internacional. 

- Comprender e empregar correctamente a lei de Ohm. 

- Identificar e analizar circuítos eléctricos, indicando a función dos elementos que o 

compoñen.  

- Destreza na construción de circuítos eléctricos. 

- Resolver problemas de circuítos eléctricos serie, paralelo e mixtos. 

- Respectar as normas de seguridade do taller. 

- Mostrar unha actitude de interese e colaboración no traballo en equipo, sendo quen de 

distribuír equitativamente o traballo. 

- Ser respectuosos cos/as compañeiros/as. 

- Coñecer os principios nos que se basa a produción de enerxía eléctrica. 

- Representar esquematicamente as partes dunha rede de produción, transporte e 

distribución de electricidade. 

- Describir as partes e funcionamento dos distintos tipos de centrais. 

- Recoñecer o impacto que exerce sobre o medio a xeración de enerxía. 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. 

 

Obxectivos 

- Utilizar o ordenador como ferramenta de traballo. 

- Coñecer os periféricos que se empregan no deseño asistido por ordenador. 

- Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: procesadores de texto, 

follas de cálculo e programas de debuxo vectorial. 

- Intercambiar información entre varios programas para realizar presentacións e edicións 

finais de memorias técnicas. 
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Contidos: 

Conceptos 

- Coñecemento das distintas aplicacións informáticas de interese para o/a tecnólogo/a. 

- Procesadores de texto. Utilización de ferramentas avanzadas: creación de táboas, 

emprego de distintos formatos, marcos, inserción de imaxes e formas de vinculación 

destas. 

- Iniciación á folla de cálculo: operacións básicas, fórmulas sinxelas e tipos de datos, 

realización e manexo de gráficos. Elaboración de orzamentos e outros documentos de 

traballo. 

- Deseño de presentacións: operacións previas, traballo con vistas, deseño de diapositivas, 

efectos, transicións e intervalos, animación de obxectos e textos, inserción de elementos 

multimedia (películas e sons). 

Procedementos 

- Manexo de procesadores de texto para a elaboración de memorias técnicas. 

- Emprego da folla de cálculo para realizar tarefas concretas (medias de notas académicas, 

orzamentos,...). 

- Intercambio de gráficas e resultados entre follas de cálculo e procesadores de texto. 

- Creación de presentacións. 

- Utilización de máquinas dixitais de fotografía e vídeo. Manexo do escáner. 

- Busca de información na internet. 

Actitudes 

- Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos. 

- Valoración da utilización do ordenador como ferramenta na área de Tecnoloxía. 

- Interese polos distintos programas de ordenador e as súas aplicacións en proxectos 

tecnolóxicos. 

- Disposición cara ao traballo e a orde na súa execución. 

- Consideración por manter un contorno de traballo ordenado e agradable. 

 

Criterios de avaliación 

- Elaborar táboas cun procesador de texto para presentar datos. 
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- Modificar un texto escrito cun procesador de texto para a súa edición, manexando 

elementos como marcos, táboas, encabezamentos, etcétera. 

- Realizar medias de notas académicas, orzamentos dun proxecto e outras operacións 

mediante un programa de folla de cálculo. 

- Debuxar bosquexos de obxectos tecnolóxicos sinxelos con programas de debuxo. 

- Transferir a información duns programas a outros para obter documentos finais. 

 

14 Adaptación da programación en función da situación sanitaria. 

Con carácter xeral, nesta materia empregaranse a aula virtual con todo o alumnado, 

durante todo o curso. E de xeito especial nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, co alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista 

suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de 

formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. 

No caso de actividade lectiva non presencial. A metodoloxía será variada intentando 

facilitar a participación de todo o alumnado. Empregarase igualmente a ula virtual, 

facilitándolle máis información: exercicios resoltos, enlaces a páxinas web e onde terán 

tarefas, actividades e probas escritas de ser necesario. Nesta fase non presencial faranse 

as explicacións a través da aplicación Cisco Webex, tamén a través de vídeos e con 

pautas a través da aula virtual onde teñen materiais e recursos. Tamén se empregará o 

correo electrónico para que podan comentar coa profesora de xeito individual os 

problemas cos que se atopan. 

As tarefas deberán ser realizados polo alumnado e enviados dentro do prazo marcado 

pola profesora. Ditas tarefas serán avaliados e serán de entrega obrigatoria para o 

alumnado dentro dun período indicado.  

A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das 

fases presenciais e as recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá 

da duración temporal de cada unha delas.  

Durante o tempo de confinamento axustaranse as porcentaxes do seguinte xeito: 
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 30% Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10% Participación na clase virtual. 

 50% Realización de tarefas propostas e entregadas na aula virtual no período 

indicado. 

A atención á diversidade abordarase tratando os diversos ritmos de aprendizaxe 

existentes na aula. Proporanse actividades claras, con suficiente tempo para a súa 

realización. Engadiranse tarefas que supoñan a síntese dos contidos (mapas conceptuais 

o cadros resumes) para facilitar a compresión dos contidos. Facilitaranse exercicios de 

reforzo ou ampliación ao alumnado. 

A cualificación final en xuño será a media aritmética das tres avaliacións. O alumando con 

algunha avaliación suspensa farán un exame de recuperación (fase presencial) ou ben un 

traballo pola aula Virtual (fase confinamento) no momento que se considere mellor 

pedagoxicamente, e a nota desta recuperación será a que se utilizará para facer media. 

No caso de que a nota media sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará 

pendente. 

Para aprobar na convocatoria de setembro, deberán facer un exame proposto polo 

departamento. O modelo deste exame axustarase ás condicións sanitarias do momento. 

No caso de que a nota sexa inferior a 5 non superará a materia e quedará pendente. 

No caso de que un alumno copiase nun exame, utilizando calquera método, tradicional ou 

relacionado coas novas tecnoloxías, este queda automaticamente suspenso, e se é no 

exame final a materia quedará suspensa para setembro. O mesmo lle sucederá a os 

alumnos que se deixen copiar de forma consentida. 

A posesión ou manipulación durante a realización do exame de calquera dispositivo 

electrónico que permite o almacenamento de datos ou ben a conexión con outros 

dispositivos ou a Internet (teléfono móbil, reloxo intelixente, tableta, calculadora 

programable, etc.) será considerada como indicio suficiente de ter copiado no exame. 
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15 Aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso anterior. 

Nesta materia non hai aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, xa 

que esta materia, que é materia optativa, é a primeira vez o alumnado a pode cursar. 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
Vigo, 18 de outubro de 2020 

 

 

                   Fdo.: Olegario Villaravid Ayude. 

 


