
 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

Departamento de Tecnoloxía IES Terra de 

Soneira 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIMIANZO, 12 DE MAYO DE 2020 
 

  



ÍNDICE 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. ............................. 2 

̶ 1º ESO: PROGRAMACIÓN ................................................................................... 2 

̶ 2º ESO: TECNOLOXÍA .......................................................................................... 3 

̶ 3º de ESO: TECNOLOXÍA ..................................................................................... 3 

̶ 4º ESO: TECNOLOXÍA .......................................................................................... 4 

̶ 4º ESO: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN ............................. 5 

̶ 1º DE BACHARELATO: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL ................................................ 6 

̶ 1º DE BACHARELATO: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN ....... 7 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) ....................................................................................................................... 8 

3. Avaliación e cualificación ................................................................................... 8 

4. Información e publicidade. ................................................................................. 8 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

 

  1º ESO: PROGRAMACIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Representar algoritmos mediante diagramas de 

fluxo. 

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

B1.2. Resolver problemas sinxelos utilizando 

algoritmos. 

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

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

condicións. 

B1.3. Analizar a estrutura dun programa informático, 
identificando os elementos propios da linguaxe de 

programación utilizada e a súa función. 

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

programas sinxelos. 

B2.1. Empregar as construcións básicas dunha linguaxe 

de programación por bloques para resolver problemas. 

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

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

programación. 

PROB2.1.3. Implementa algoritmos sinxelos usando elementos gráficos e 

interrelacionados para resolver problemas concretos. 

B2.2. Resolver problemas sinxelos nunha linguaxe de 
programación por bloques empregando instrucións 

básicas. 

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

instrucións básicas. 

B2.3. Resolver problemas nunha linguaxe de 
programación por bloques empregando instrucións 

iterativas. 

PROB2.3.1. Realiza programas de mediana complexidade na linguaxe de 

programación empregando instrucións condicionais e iterativas. 

PROB2.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas máis 

pequenos susceptibles de seren programados como partes separadas. 



 2º ESO: TECNOLOXÍA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B1.1. Identificar e describir as etapas 
necesarias para a creación dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.  

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

▪ B1.2. Realizar as operacións técnicas 
previstas nun plan de traballo utilizando os 
recursos materiais e organizativos con criterios 
de economía, seguridade e respecto polo 
ambiente. 

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

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

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

▪ B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos 
sinxelos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

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

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais 
convencionais asociando a documentación 
técnica ao proceso de produción dun obxecto, 
respectando as súas características e 
empregando técnicas e ferramentas 
adecuadas, con especial atención ás normas 
de seguridade e saúde. 

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

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

▪ B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que 
están sometidas as estruturas, 
experimentando en prototipos. 

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

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

 

 3º de ESO: TECNOLOXÍA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas 
nun plan de traballo utilizando os recursos 
materiais e organizativos con criterios de 
economía, seguridade e respecto polo 
ambiente, e valorando as condicións do 
contorno de traballo. 

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

TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico, 
mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como 
elementos de información de produtos 
tecnolóxicos. 

TEB2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais 
utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura 
interna, en relación coas propiedades que 
presentan e as modificacións que se poidan 
producir. 

TEB3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, 
comparando as súas propiedades. 

TEB3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos 
materiais de uso técnico. 

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica 
e a súa capacidade de conversión noutras 
manifestacións enerxéticas. 

TEB4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa 
conversión.  



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida 
e obter as magnitudes eléctricas básicas.  

 

TEB4.2.1. Utiliza os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes 
eléctricas de circuítos básicos.  

TEB4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos 
sinxelos. 

B4.3. Deseñar e simular circuítos con simboloxía 
adecuada e montar circuítos con operadores 
elementais.  

TEB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos 
empregando lámpadas, zumbadores, díodos LED, transistores, motores, 
baterías, conectores, condensadores e resistencias.  

 

 4º ESO: TECNOLOXÍA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

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

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

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 
publicación de información dixital con criterios 
de seguridade e uso responsable. 

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de internet 
empregando servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores 
de transmisión de son, imaxe e datos. 

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

B2.1. Describir os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda e as normas que 
regulan o seu deseño e a súa utilización.  

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 

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

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a 
simboloxía axeitada. 

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

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

B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos 
básicos e valorar as condicións que contribúen 
ao aforro enerxético. 

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

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da 
vivenda, das súas instalacións e dos hábitos 
de consumo ao aforro enerxético. 

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

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

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

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos 
mediante a análise de obxectos. 

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

 



 4º ESO: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan 
a protección do individuo na súa interacción na 
rede.  

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

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

▪ B1.2. Acceder a servizos de intercambio e 
publicación de información dixital con criterios 
de seguridade e uso responsable. 

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

▪ B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos 
dos materiais aloxados na web. 

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

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

▪ B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, 
identificando os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas características. 

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

▪ B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que 
configuran a comunicación con fíos e sen eles. 

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

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de 
escritorio para a produción de documentos. 

▪ TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 
informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, 
así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras 
características do programa. 

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

▪ TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade 
para consultar datos, organizar a información e xerar documentos. 

▪ B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e 
vídeo, e desenvolver capacidades para 
integralos en diversas producións. 

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

▪ TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita 
a información mediante software específico e crea novos materiais en 
diversos formatos. 

▪ B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e 
pasiva na protección de datos e no intercambio 
de información. 

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

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

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

▪ B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de 
información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles.  

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



 1º DE BACHARELATO: TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

▪ B2.2. Realizar esquemas de sistemas 

mecánicos e de circuítos eléctrico-

electrónicos, , con axuda de programas de 

deseño asistido, e calcular os parámetros 

característicos destes. 

▪ TI1B2.2.1. Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun 

circuíto eléctrico-electrónico que dea resposta a unha necesidade 

determinada. 

▪ TI1B2.2.2. Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema 

mecánico e dun circuíto eléctrico-electrónico a partir dun esquema dado. 

▪ B2.3. Verificar o funcionamento de circuítos 

eléctrico-electrónicos, interpretando os seus 

esquemas, utilizando os aparellos e os 

equipamentos de medida adecuados, 

interpretando e valorando os resultados 

obtidos, apoiándose na montaxe ou nunha 

simulación física destes. 

▪ TI1B2.3.1. Verifica a evolución dos sinais en circuítos eléctrico-electrónicos, 

debuxando as súas formas e os valores nos puntos característicos 

▪ TI1B2.3.2. Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-

electrónicos. 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais 

utilizados na construción de obxectos 

tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura 

interna en relación coas propiedades que 

presentan e coas modificacións que se poidan 

producir. 

▪ TI1B3.1.1. Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais e as 

súas propiedades. 

▪ TI1B3.1.2. Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, 

tendo en conta a súa estrutura interna. 

▪ B3.2. Relacionar produtos tecnolóxicos actuais 

ou novos cos materiais que posibilitan a súa 

produción, asociando as súas características 

cos produtos fabricados, utilizando exemplos 

concretos.  

▪ TI1B3.2.1. Describe, apoiándose na información obtida en internet, 

materiais imprescindibles para a obtención de produtos tecnolóxicos 

relacionados coas tecnoloxías da información e da comunicación. 

▪ B3.4. Analizar o impacto ambiental e social 

que poden producir os procesos de obtención 

de materiais e os procesos de fabricación. 

▪ TI1B3.4.1. Coñece o impacto ambiental que poden producir as técnicas 

utilizadas. 

▪ B4.1. Analizar a importancia que os recursos 

enerxéticos teñen na sociedade actual, e 

describir as formas de produción de cada 

unha, así como as súas debilidades e 

fortalezas no desenvolvemento dunha 

sociedade sustentable.  

▪ TI1B4.1.1. Describe as formas de producir enerxía, en relación co custo de 

produción, o impacto ambiental e a sustentabilidade. 

▪ TI1B4.1.2. Debuxa diagramas de bloques de diferentes tipos de centrais de 

produción de enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as súas 

interrelacións. 

▪ B4.2. Realizar propostas de redución de 

consumo enerxético para vivendas ou locais 

coa axuda de programas informáticos e a 

información de consumo dos mesmos. 

▪ TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde o punto de vista do 

consumo, que un edificio estea certificado enerxética mente. 

▪ TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético de edificios de vivendas 

ou industriais, partindo das necesidades e/ou dos consumos dos recursos 

utilizados. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

▪ TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos de consumo enerxético 

para locais ou vivendas, identificando os puntos onde o consumo poida ser 

reducido. 

 1º DE BACHARELATO: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B1.1. Analizar e valorar as influencias das 

tecnoloxías da información e da comunicación 

na transformación da sociedade actual, tanto 

nos ámbitos da adquisición do coñecemento 

como nos da produción. 

▪ TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera sociedade da 

información e sociedade do coñecemento.  

▪ TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores económicos que 

apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

▪ B2.1. Configurar computadores e 

equipamentos informáticos identificando os 

subsistemas que os compoñen e relacionando 

cada elemento coas prestacións do conxunto, 

e describir as súas características. 

▪ TIC1B2.1.1. Describe as características dos subsistemas que compoñen un 

computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento.  

▪ TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais 

dun computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento 

integral do sistema. 

▪ TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en 

sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da 

información. 

▪ TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, 

analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento 

do conxunto. 

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de 

escritorio ou web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 

 

▪ TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae información, 

realizando consultas, formularios e informes. 

▪ TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 

aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

▪ TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos 

multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

▪ TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utilización de follas de 

cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráficos. 

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

▪ TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, 

utilizando programas de edición de ficheiros multimedia. 

▪ B4.2. Analizar a función dos equipos de 

conexión que permiten realizar configuracións 

de redes e a súa interconexión con redes de 

área extensa. 

▪ TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa entre os tipos de cables 

utilizados en redes de datos. 

▪ TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía con fíos e 

sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes. 

▪ TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 

configurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

inconvenientes principais. 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, 

repaso, e no seu caso ampliación)  

As actividades do 3º trimestre foron exclusivamente de recuperación, reforzo e 

repaso debido ás características do alumnado e aos problemas de conectividade que 

teñen tanto o alumnado como o profesorado deste departamento que fan imposible 

impartir contidos novos por videoconferencia. Neste departamento consideramos que 

esa é a única opción de impartilos con garantías posto que é o único xeito de ter un 

feedback adecuado.  

O envío de actividades ao alumnado estase a facer por medio de email e as 

tarefas realizadas recíbense pola mesma vía. As dúbidas das tarefas soluciónanse tamén 

 por email.  

3. Avaliación e cualificación 

O procedemento de avaliación será o seguinte: o 75% da nota será a media entre 

as dúas primeiras avaliacións e o 25% restante será a nota obtida da corrección das 

tarefas do 3º trimestre realizadas. Estas porcentaxes só se aplicarán no caso de que a 

nota final sexa igual ou maior que a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, no 

caso contrario a nota final será a dita media. 

Na avaliación extraordinaria de setembro realizarase un exame baseado nos 

estándares de aprendizaxe impartidos de forma presencial ata o mes de marzo. Se nos 

fora posible realizar dito exame por motivos sanitarios o alumnado realizará un traballo 

sobre ditos estándares. 

Na avaliación de pendentes terase en conta os resultados do primeiro parcial 

realizado en xaneiro e a corrección do traballo que corresponde ao segundo parcial. Para 

a nota final a nota do primeiro parcial contará 2/3 e a corrección do traballo do segundo 

parcial 1/3. 

4. Información e publicidade.  

Esta adaptación publicarase na páxina web do departamento e o aviso de dita 

publicación aos pais farase mediante o servicio de mensaxería da plataforma Abalar.  

 

 

 

 


