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1. INTRODUCIÓN
Esta modificación realizase en base ao acontecido trala suspensión das actividades académicas presenciais provocada pola alerta
sanitaria decretada a partir do día 14 de marzo de 2020. Así mesmo axustase ás instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral
de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación  Educativa  para  o  desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso  académico
2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

NOTA: Os estándares de aprendizaxe e os criterios de avaliación da  1ª avaliación están marcados en  vermello e os da  2ª
avaliación en verde. Os que se traballaron nas dúas avaliacións aparecen en vermello e cun (*).

2. TECNOLOXÍA 2º ESO

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Proceso de

resolución de
problemas

tecnolóxicos

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. (*)

Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo. (*)

Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. (*)

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. (*)

Bloque 2.
Expresión e

comunicación
técnica

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

Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.
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Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 3. 
Materiais de uso

técnico

Describe as características propias dos materiais de uso técnico.

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

Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas de conformación dos materiais de uso técnico. (*)

Elabora un plan de traballo no taller con especial atención ás normas de seguridade e saúde. (*)

Bloque 4.
Máquinas e
sistemas:
estruturas,

mecanismos e
circuítos
eléctricos

Describe as características propias que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita.

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

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

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

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

Bloque 5.
Tecnoloxías da

información e da
comunicación

Manexa programas e software básicos. (*)

Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos. (*)

Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos. (*)

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña. Durante o período de clases telemáticas fixéronse actividades de ampliación
da Unidade 8: Electricidade.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN Unidade 1: O proceso - Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

tecnolóxico (*)
deseño ata a súa comercialización. 
- Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e 
organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente.

Unidade 2: Expresión Gráfica

- Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios de normalización e escalas. 
- Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.
- Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.

Unidade 3: Equipamento 
informático (*) 

- Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

Unidade 4: Materiais de uso 
técnico

- Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.
- 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.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 5: Estruturas - Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as estruturas, experimentando en prototipos.

Unidade 6: Maquinas e 
mecanismos

- Identificar operadores mecánicos de transformación e transmisión de movementos en máquinas e 
sistemas e empregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos.

Unidade 7: Software 
aplicable ao proceso 
tecnolóxico (*)

- Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos sinxelos.
- Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un contorno de programación gráfico, utilizando o
proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

3ª AVALIACIÓN Unidade 8: Electricidade
- Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía adecuada e montalos con operadores 
elementais.

(*) estas unidades trabállanse en todas as avaliacións

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%
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Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

O alumnado coa materia de Tecnoloxía de 2º ESO pendente ten na aula virtual tarefas e material de apoio. Pode resolver dúbidas
mediante correo electrónico ou videoconferencias. Para superar a materia terá que entregar as actividades propostas antes do 31 de
maio e obter unha avaliación positiva.
Os criterios de avaliación son os mesmos que para o curso ordinario e as unidades que son obxecto de avaliación son:

• Unidade 1: O proceso tecnolóxico
• Unidade 2: Expresión Gráfica 
• Unidade 4: Materiais de uso técnico. A madeira
• Unidade 5: Estruturas
• Unidade 6: Maquinas e mecanismos
• Unidade 8: Electricidade

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán dous:

• Un boletín de exercicios sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. Será entregado ao alumnado en xuño para que o
realice e entregue á profesora como data límite a fixada para exame en setembro.

• Un exame escrito que se baseará no boletín de exercicios citado anteriormente. Este exame será presencial se as autoridades
competentes e a Dirección do centro o permiten. Se non puidera ser presencial celebrarase de xeito telemático o mesmo día e
hora proposto pola Dirección do centro. A información sobre a realización da proba telemática atoparase de calquera xeito na
aula virtual, no curso e materia correspondente.
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A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota do boletín de exercicios 50 %
Nota do exame presencial ou telemático 50 %

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación que deberán entregar nos
prazos establecidos a través da propia aula virtual ou por coreo electrónico.

• Existe  tamén  traballo  de  recuperación para  aqueles  alumnos  que  teñen  algunha  avaliación  suspensa  que  consiste  na
realización e entrega dun boletín de exercicios con contidos da avaliación correspondente.

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Reforzo de mecanismos. Realización e entrega de exercicios.

20 de abril Reforzo de estruturas. Realización e entrega de exercicios.

27 de abril Ampliación.  Concepto de electricidade.  Materiais
condutores e illantes

Realización e entrega dun cuestionario.

4 de maio Ampliación.  O  circuíto  eléctrico.  Compoñentes
eléctricos.

Realización e entrega dun cuestionario.

11 de maio Ampliación.  Símbolos  eléctricos.  Esquema
eléctrico

Realización e entrega dun cuestionario.

18 de maio Ampliación. Circuítos eléctricos básicos. Realización e entrega de exercicios.

25 de maio Ampliación. Magnitudes eléctricas. Realización e entrega dun cuestionario.
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SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

1 de xuño Ampliación. Lei de Ohm. Realización e entrega de exercicios.

8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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3. TECNOLOXÍA 3º ESO

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Proceso de

resolución de
problemas

tecnolóxicos

Traballa en equipo de forma responsable e respectuosa.

Bloque 2.
Expresión e

comunicación
técnica

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

Bloque 3.
Materiais de uso

técnico

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.

Bloque 4.
Máquinas e
sistemas:

electricidade.
electrónica e

control

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

Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos.

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

Bloque 5. Identifica as partes dun ordenador e é capaz de substituír e montar pezas clave.
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Bloques Estándares de aprendizaxe

Tecnoloxías da
Información e a
Comunicación

Utiliza adecuadamente equipos informáticos e dispositivos electrónicos.

Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipos informáticos.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1: O proceso 
tecnolóxico (*)

- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu 
deseño ata a súa comercialización. 
- Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais 
e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente.

Unidade 2: Expresión Gráfica
- Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.
- Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa 
comercialización.

Unidade 3: Materiais de uso 
técnico

- Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.
- 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.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4: Electricidade

- 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  
- Montar circuítos con operadores elementais.

Unidade 5: Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación (*)

- Distinguir as partes operativas dun equipamento informático. (*)
- Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. (*)
- Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos. (*)
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

3ª AVALIACIÓN Unidade 6: Electrónica. - Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control.

(*) estas unidades trabállanse en todas as avaliacións

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de Tecnoloxía de 3º ESO pendente.

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán dous:

• Un boletín de exercicios sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. Será entregado ao alumnado en xuño para que o
realice e entregue á profesora como data límite a fixada para exame en setembro.

• Un exame escrito que se baseará no boletín de exercicios citado anteriormente. Este exame será presencial se as autoridades
competentes e a Dirección do centro o permiten. Se non puidera ser presencial celebrarase de xeito telemático o mesmo día e
hora proposto pola Dirección do centro. A información sobre a realización da proba telemática atoparase de calquera xeito na
aula virtual, no curso e materia correspondente.
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A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota do boletín de exercicios 50 %
Nota do exame presencial ou telemático 50 %

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE:
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación que deberán entregar nos
prazos establecidos a través da propia aula virtual ou por coreo electrónico.

• Existe traballo de recuperación para aqueles alumnos que teñen algunha avaliación suspensa. As tarefas son as seguintes:
◦ Semana 30 de Marzo: Repaso Calc.
◦ Semana 21 de abril: Exercicios recuperación 2ª avaliación
◦ Semana 19 de Maio: Cuestionario obrigatorio recuperación 2ª avaliación

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Prácticas de Crocodile Realización e entrega de prácticas.

20 de abril Enerxía. Transformacións enerxéticas Realización e entrega de exercicios.

27 de abril Reforzo. Prácticas de Calc Realización e entrega de práctica. 

4 de maio Centrais eléctricas. Panel fotovoltaico Realización e entrega dun cuestionario.

11 de maio Ampliación transformacións enerxéticas. Realización e entrega de exercicios

18 de maio Reforzo. Magnitudes eléctricas básicas. Realización e entrega de exercicios.

25 de maio Ampliación. Práctica Impress Realización e entrega dun proxecto en Impress

1 de xuño Reforzo. Materiais e representación gráfica. Realización e entrega dun cuestionario.
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8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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4. TECNOLOXÍA 4º ESO

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:
 

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Tecnoloxías

da información
e da

comunicación

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

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

Bloque 2.
Instalacións en

vivendas

Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda.

Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda.

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

Bloque 3.
Electrónica

Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes elementais.

Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e transistor.

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

Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previamente.

Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos.

Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.
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Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 6.
Tecnoloxía e

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

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación progamados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1: Electrónica 
analóxica

- Analizar e describir o funcionamento e a aplicación dun circuíto electrónico e os seus
compoñentes elementais.
- Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a práctica coa simboloxía normalizada.
- Experimentar coa montaxe de circuítos elementais e aplicalos no proceso tecnolóxico.

Unidade 2: Electrónica dixital
 - Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na resolución de problemas
tecnolóxicos sinxelos.
- Resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.

Unidade 3:Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.

- Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles.
- Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade
e uso responsable.
- Elaborar programas informáticos sinxelos.
- Utilizar equipamentos informáticos.

2ª AVALIACIÓN
Unidade 4: Tecnoloxía e 
sociedade.

-Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia.
- Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a análise de obxectos.
- Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día.

Unidade 5: Instalacións en 
vivendas.

-Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o
seu deseño e a súa utilización.
- Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada.
- Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e valorar as condicións que contribúen ao 

16



TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

aforro enerxético.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 6:Control e robótica

- Analizar sistemas automáticos e describir os seus compoñentes
- Montar automatismos sinxelos.
- Desenvolver un programa para controlar un sistema automático ou un robot e o seu
funcionamento de forma autónoma.

Unidade 7: Neumática e 
hidráulica

- Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática.
- Identificar e describir as características e o funcionamento deste tipo de sistemas.
- Coñecer e manexar con soltura a simboloxía necesaria para representar circuítos.

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de Tecnoloxía de 4º ESO pendente.

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán dous:

• Un boletín de exercicios sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. Será entregado ao alumnado en xuño para que o
realice e entregue á profesora como data límite a fixada para exame en setembro.
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• Un exame escrito que se baseará no boletín de exercicios citado anteriormente. Este exame será presencial se as autoridades
competentes e a Dirección do centro o permiten. Se non puidera ser presencial celebrarase de xeito telemático o mesmo día e
hora proposto pola Dirección do centro. A información sobre a realización da proba telemática atoparase de calquera xeito na
aula virtual, no curso e materia correspondente.

A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota do boletín de exercicios 50 %
Nota do exame presencial ou telemático 50 %

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación que deberán entregar nos
prazos establecidos a través da propia aula virtual ou por coreo electrónico.

• Existe traballo de recuperación para aqueles alumnos que teñen algunha avaliación suspensa. As tarefas son as seguintes:
◦ Semana 19 de Marzo: Reforzo dixital
◦ Semana 7 de Maio; Instalación da vivenda.

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Reforzo. Arduino en Tinkercad Realización e entrega de prácticas Tinkercad

20 de abril Historia da Tecnoloxía Realización Liña do tempo. Inventos ao longo da historia.

27 de abril Transistor. Estrutura e comportamento Resolución dun cuestionario

4 de maio Ampliación: sistemas automáticos Realización e entrega dun cuestionario.
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11 de maio Ampliación: simulación circuítos automáticos Realización e entrega das prácticas en Tinkercad.

18 de maio Reforzo: electrónica dixital Realización e entrega de exercicios

25 de maio Reforzo: instalación na vivenda Realización e entrega de exercicios.

1 de xuño Ampliación: Sistemas de comunicación Realización e entrega dun cuestionario

8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 4º ESO

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Ética e

estética na
interacción en

rede

Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

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

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

Bloque 2.
Computadores

, sistemas
operativos e

redes

Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información.

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

Bloque 3.
Organización,

deseño e
produción de

información dixital

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.

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

Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea novos materiais en diversos 
formatos.
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Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 4.
Seguridade
informática

Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados.

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

Bloque 5.
Publicación e

difusión de contido

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

Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.

Bloque 6. Internet,
redes sociais e
hiperconexión

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

Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación progamados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN
Unidade 1: Ética e estética 
na interacción en rede

- Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede.
- Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e 
uso responsable
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Unidade 2: Arquitectura de 
computadores

-Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que os configuran e a
súa función no conxunto.
- Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral.
- Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas.
- Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir
as súas características.
- Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles.

Unidade 3: Ofimática
-Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4: Tratamento de 
imaxe, audio e vídeo

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

Unidade 5: Publicación e 
difusión de contidos

-Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da 
comunicación ou da conexión entre eles.
- Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora e 
gráfica.
- Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas web e coas
ferramentas das TIC de carácter social.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 6: Internet e redes 
sociais

- Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás producións desde 
diversos dispositivos móbiles.
- Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no intercambio da información a 
través de redes sociais e plataformas.
 Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles de contidos multimedia, 
presentacións, imaxe, audio e vídeo.

Unidade 7: Seguridade 
informática

- Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio de
información.

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
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neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de TIC de 4º ESO pendente.

Non hai alumnado que teña ningunha avaliación suspensa, polo tanto non é necesario programar ningunha proba en setembro.

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición no correo electrónico actividades de  reforzo e  ampliación  que deberán
entregar nos prazos establecidos pola mesma vía.

• Non hai traballos de recuperación porque non hai alumnos con algunha avaliación suspensa.
• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Ampliación. Presentación do proxecto. Búsqueda de información.

20 de abril Ampliación. Deseño do proxecto Presentación do deseño ou ideas
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SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

27 de abril Ampliación. Elaboración do proxecto Presentación do proxecto, plantexa dúbidas.

4 de maio Ampliación: Stop Motion Realización e entrega dun proxecto audiovisual

11 de maio Ampliación: Páxinas Web. Introdución. Realización e entrega das exercicios

18 de maio Ampliación: Linguaxe HTML. Realización e entrega de prácticas

25 de maio Ampliación: Formatos, estilos , elementos. Realización e entrega de prácticas

1 de xuño Ampliación: creación dunha páxina Web. Realización e entrega dun proxecto

8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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6. TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Produtos

tecnolóxicos:
deseño,

produción e
comercialización

Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea dada, explicando o obxectivo de cada etapa significativa 
necesaria para lanzar o produto ao mercado.

Elabora o esquema dun posible modelo de excelencia, razoando a importancia de cada axente implicado.

Desenvolve o esquema dun sistema de xestión da calidade, razoando a importancia de cada axente implicado.

Bloque 2.
Máquinas e

sistemas

Describe a función dos bloques que constitúen unha máquina dada, explicando de forma clara e co vocabulario axeitado a súa contribución ao 
conxunto.

Debuxa diagramas de bloques de máquinas-ferramenta explicando a contribución de cada bloque ao conxunto da máquina.

Calcula os parámetros básicos de funcionamento dun sistema mecánico e dun circuíto eléctrico-electrónico a partir dun esquema dado. (*)

Interpreta e valora os resultados obtidos de circuítos eléctrico-electrónicos.

Programa un sistema automático ou robot cos actuadores e os sensores axeitados, para que o seu funcionamento solucione un 
problema determinado.

Bloque 3. Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais e as súas propiedades.
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Bloques Estándares de aprendizaxe

Materiais e
procedementos
de fabricación

Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.

Explica as principais técnicas utilizadas no proceso de fabricación dun produto dado.

Identifica as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de fabricación dun produto dado.

Describe as principais condicións de seguridade que se deben aplicar nun determinado ámbito de produción, desde o punto de vista tanto do 
espazo como da seguridade persoal.

Coñece o impacto ambiental que poden producir as técnicas utilizadas.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña. Durante o período de clases telemáticas fixéronse actividades de ampliación
da Unidade 7: Circuítos neumáticos e hidráulicos.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN Unidade 1: Produtos 
tecnolóxicos: deseño, 
produción e comercialización

- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño
ata a súa comercialización, investigar acerca da súa influencia na sociedade e propor melloras desde o 
punto de vista tanto da súa utilidade como do seu posible impacto social.
- Explicar as diferenzas e as similitudes entre un modelo de excelencia e un sistema de xestión da 
calidade, identificando os principais actores que interveñen e valorando criticamente a repercusión que a 
súa implantación pode ter sobre os produtos desenvolvidos, e expolo oralmente co apoio dunha 
presentación.
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Unidade 2: Materiais: tipos e 
propiedades

- 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.
- Relacionar produtos tecnolóxicos actuais ou novos cos materiais que posibilitan a súa produción, 
asociando as súas características cos produtos fabricados, utilizando exemplos concretos. 

Unidade 3: Procedementos de
fabricación

- Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo, identificando as máquinas e as 
ferramentas utilizadas e as condicións de seguridade propias de cada unha, apoiándose na información 
proporcionada na web dos fabricantes.
- Analizar o impacto ambiental e social que poden producir os procesos de obtención de materiais e os 
procesos de fabricación.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4: Recursos 
enerxéticos

- 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. 
- Realizar propostas de redución de consumo enerxético para vivendas ou locais coa axuda de 
programas informáticos e a información de consumo dos mesmos.

Unidade 5: Maquinas e 
mecanismos

- Analizar os bloques constitutivos de sistemas e/ou máquinas, interpretando a súa interrelación, e 
describir os principais elementos que os compoñen, utilizando o vocabulario relacionado co tema.
- Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos ou 
hidráulicos que dan solución a problemas técnicos, con axuda de programas de deseño asistido, 
e calcular os parámetros característicos destes.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 6: Circuítos eléctricos

- Verificar o funcionamento de circuítos eléctrico-electrónicos característicos, 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.
- Deseñar, construír e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un problema 
determinado.

Unidade 7: Circuítos 
neumáticos e hidráulicos

- Verificar o funcionamento de circuítos pneumáticos e hidráulicos característicos, 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.
- Deseñar, construír e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un 
problema determinado.

27



Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de Tecnoloxía Industrial I pendente.

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán dous:

• Un boletín de exercicios sobre os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación. Será entregado ao alumnado en xuño para que o
realice e entregue á profesora como data límite a fixada para exame en setembro.

• Un exame escrito que se baseará no boletín de exercicios citado anteriormente. Este exame será presencial se as autoridades
competentes e a Dirección do centro o permiten. Se non puidera ser presencial celebrarase de xeito telemático o mesmo día e
hora proposto pola Dirección do centro. A información sobre a realización da proba telemática atoparase de calquera xeito na
aula virtual, no curso e materia correspondente.

A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota do boletín de exercicios 50 %
Nota do exame presencial ou telemático 50 %
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C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación que deberán entregar nos
prazos establecidos a través da propia aula virtual ou por coreo electrónico.

• Para os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa o traballo de  recuperación consistirá na realización e entrega de
todas as actividades de reforzo e ampliación propostas no período de clases telemáticas.

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Reforzo.  Repaso da 2ª  avaliación:  electricidade,
electrónica e mecánica.

Realización e entrega dun boletín de exercicios de repaso.

20 de abril Reforzo.  Repaso da 2ª  avaliación:  electricidade,
electrónica e mecánica.

Realización e entrega dun boletín de exercicios de repaso.

27 de abril Ampliación. Introdución á neumática. Realización e entrega dun cuestionario.

4 de maio Ampliación.  Neumática.  Xeración  de  aire
comprimido.

Realización e entrega dun cuestionario.

11 de maio Ampliación. Actuadores neumáticos. Realización e entrega dun cuestionario.

18 de maio Ampliación. Válvulas neumáticas. Realización e entrega de exercicios.

25 de maio Ampliación. Circuítos neumáticos básicos. Realización e entrega de exercicios..

1 de xuño Ampliación. Máis circuítos neumáticos. Realización e entrega de exercicios.

8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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7. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 1º BAC

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

BLOQUES Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. A
sociedade da

información e o
computador

Explica cales son os novos sectores económicos que apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da información e 
da comunicación.

Bloque 2.
Arquitectura de
computadores

Describe as características dos subsistemas que compoñen un computador, identificando os seus principais parámetros de funcionamento.

Realiza esquemas de interconexión dos bloques funcionais dun computador e describe a contribución de cada un ao funcionamento 
integral do sistema.
Describe dispositivos de almacenamento masivo utilizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información.
Describe os tipos de memoria utilizados en computadores, analizando os parámetros que as definen e a súa achega ao rendemento do 
conxunto.

Bloque 3.
Software para

sistemas
informáticos

Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o destinatario. (*)

Elabora presentacións que integren texto, imaxes e elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. (*)

Resolve problemas que requiran a utilización de follas de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráficos.

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

Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e imaxes, utilizando programas de edición de ficheiros multimedia.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
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avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña. Durante o período de clases telemáticas fixéronse actividades de ampliación
da Unidade 6: Creación de contidos audiovisuais e da Unidade 7: Programación.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1: A sociedade da 
información

- 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.

Unidade 2: Arquitectura de 
computadores

- Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas que os compoñen 
e relacionando cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as súas características.
- Instalar e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar as súas características e os 
contornos de aplicación.

Unidade 3: Ofimática
- Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. (*)

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4: Deseño e edición 
de imaxes

- Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web para o deseño e a edición de imaxes.

Unidade 5: Redes de 
computadores

- Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de aplicación e coas tecnoloxías empregadas.
- Analizar a función dos equipos de conexión que permiten realizar configuracións de redes e a 
súa interconexión con redes de área extensa.
- Describir os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións nunha rede informática.

3ª AVALIACIÓN Unidade 6: Creación de 
contidos audiovisuais

- Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web para a creación de contidos audiovisuais.
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Unidade 7: Programación

- Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao traballar con 
estruturas de datos.
- Analizar e resolver problemas de tratamento de información, dividíndoos en subproblemas e definindo 
algoritmos que os resolven.
- Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os elementos propios da 
linguaxe de programación utilizada.
- Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe de 
programación.
- Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais.

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de TIC I pendente.

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán a realización e entrega de todas as tarefas non entregadas ou con
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cualificación negativa que se pediron na 1ª e 2ª avaliación. Debido á situación excepcional non haberá exame escrito. A data límite de
entrega destes traballos será fixado e publicado na páxina web do centro.
A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota media dos traballos entregados en setembro 100 %

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición no blog da profesora ou no correo electrónico actividades de  reforzo e
ampliación que deberán entregar nos prazos establecidos a través do coreo electrónico, blogs do alumnado ou GoogleDrive.

• Existe traballo de  recuperación para aqueles alumnos que teñen algunha avaliación suspensa que consiste na entrega de
traballos atrasados ou con cualificación negativa na 1ª e/ou 2ª avaliación.

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Stop Motion Realización e entrega dun vídeo Stop Motion.

20 de abril Stop Motion Realización e entrega dun vídeo Stop Motion.

27 de abril Stop Motion Realización e entrega dun vídeo Stop Motion.

4 de maio Stop Motion Realización e entrega dun vídeo Stop Motion.

11 de maio Stop Motion Realización e entrega dun vídeo Stop Motion 

18 de maio Stop Motion / Introdución á programación. Scratch
Realización  e  entrega  dun  vídeo  Stop  Motion  /  Inicio  de
actividades con Scratch.

25 de maio Creación de actividades con Scratch Realización e entrega dunha actividade proposta en Scratch.

1 de xuño Creación de actividades con Scratch Realización e entrega dunha actividade proposta en Scratch.
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SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

8 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

15 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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8. TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

Bloques Estándares de aprendizaxe

Bloque 1.
Materiais

Explica como se poden modificar as propiedades dos materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.
Selecciona o material máis axeitado para unha aplicación concreta, obtendo información por medio das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

Bloque 2.
Principios de

máquinas

Define as características e a función dos elementos dunha máquina, interpretando planos de máquinas dadas.

Calcula rendementos de máquinas tendo en conta as enerxías implicadas no seu funcionamento.

Describe o funcionamento e as partes dos motores térmicos e eléctricos.

Bloque 4.
Circuítos e

sistemas lóxicos

Realiza táboas de verdade de sistemas combinacionais, identificando as condicións de entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.
Deseña circuítos lóxicos combinacionais con portas lóxicas a partir de especificacións concretas, aplicando técnicas de simplificación de 
funcións, e propón o posible esquema do circuíto.
Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques integrados, partindo de especificacións concretas, e propón o posible esquema do 
circuíto.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña. Durante o período de clases telemáticas fixéronse actividades de ampliación
da Unidade 5: Sistemas de control e automáticos.
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1: Materiais e 
técnicas de ensaio

- Identificar as características dos materiais para unha aplicación concreta, tendo en conta as súas 
propiedades intrínsecas e os factores técnicos relacionados coa súa estrutura interna, así como a 
posibilidade de empregar materiais non convencionais para o seu desenvolvemento, obtendo información
por medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

Unidade 2: Aleacións e 
diagramas de equilibrio

- Identificar as características dos materiais para unha aplicación concreta, tendo en conta as súas 
propiedades intrínsecas e os factores técnicos relacionados coa súa estrutura interna, así como a 
posibilidade de empregar materiais non convencionais para o seu desenvolvemento, obtendo información
por medio das tecnoloxías da información e da comunicación.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 3: Máquinas térmicas
- Definir e expor as condicións nominais dunha maquina ou unha instalación a partir das súas 
características de uso, presentándoas co soporte de medios informáticos.

Unidade 4: Maquinas 
eléctricas

- Definir e expor as condicións nominais dunha maquina ou unha instalación a partir das súas 
características de uso, presentándoas co soporte de medios informáticos.
- Describir as partes de motores térmicos e eléctricos, e analizar os seus principios de funcionamento.

3ª AVALIACIÓN Unidade 5: Sistemas de 
control e automáticos

- Expor en público a composición dunha máquina ou un sistema automático, identificando os 
elementos de mando, control e potencia, e explicando a relación entre as partes que os 
compoñen. 
- Representar graficamente, mediante programas de deseño, a composición dunha máquina, dun 
circuíto ou dun sistema tecnolóxico concreto.
- Verificar o funcionamento de sistemas automáticos mediante simuladores reais ou virtuais, 
interpretando esquemas e identificando os sinais de entrada e saída en cada bloque.
- Implementar fisicamente circuítos eléctricos ou pneumáticos a partir de planos ou esquemas de 
aplicacións características.
- Relacionar os tipos de microprocesadores empregados en computadores de uso doméstico, 
procurando a información en internet, e describir as súas principais prestacións.
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Unidade 6: Circuítos lóxicos

- Deseñar mediante portas lóxicas sinxelos automatismos de control, aplicando procedementos de 
simplificación de circuítos lóxicos.
- Analizar o funcionamento de sistemas lóxicos secuenciais dixitais, e describir as características e as 
aplicacións dos bloques constitutivos.
- Deseñar circuítos secuenciais sinxelos analizando as características dos elementos que os 
conforman e a súa resposta no tempo.
- Analizar e realizar cronogramas de circuítos secuenciais, identificando a relación dos elementos 
entre si e visualizándoos graficamente mediante o equipamento máis axeitado ou programas de 
simulación.

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.

Non hai alumnado coa materia de TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II pendente.

Non hai alumnado que teña ningunha avaliación suspensa, polo tanto non é necesario programar ningunha proba en setembro.
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C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación que deberán entregar nos
prazos establecidos a través da propia aula virtual ou por coreo electrónico.

• Non hai traballo de recuperación porque non hai alumnos que teñan ningunha avaliación suspensa.
• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Reforzo. Repaso de electrónica dixital. Realización e entrega dun boletín de problemas.

20 de abril Reforzo. Repaso de electrónica dixital. Realización e entrega dun boletín de problemas.

27 de abril Ampliación. Introdución aos sistemas de control Realización e entrega dun cuestionario.

4 de maio Ampliación. Sistemas de control en lazo pechado. Realización e entrega dun cuestionario.

11 de maio Ampliación.  Sensores:  microrruptor,  interruptor
reed, sensor indutivo.

Realización e entrega dun cuestionario.

18 de maio Ampliación.  Sensores:  fotodiodo,  LDR, termistor,
encoder.

Realización e entrega de exercicios.

25 de maio Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

1 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.
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9. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN 2º BAC

A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
Os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado ao final de curso recóllense a
continuación:

BLOQUES Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. 
Programación

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

Elabora diagramas de fluxo de mediana complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos entre si para dar resposta a problemas 
concretos.

Elabora programas de mediana complexidade definindo o fluxograma correspondente e escribindo o código correspondente.

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

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

Elabora programas de mediana complexidade utilizando contornos de programación.

Bloque 2.
Publicación e
difusión de

contidos

Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específicas analizando as características fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade e
a súa usabilidade, tendo en conta a función á que está destinada.

Elabora traballos utilizando as posibilidades de colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0.

Explica as características relevantes da web 2.0 e os principios en que esta se basea.

B) AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
As unidades e os seus criterios de avaliación programados para este curso académico son os recollidos no cadro. Os criterios de
avaliación que quedaron sen traballar aparecen en negriña. Durante o período de clases telemáticas fixéronse actividades de ampliación
da Unidade 3: Seguridade informática.
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TEMPORALIZACIÓN UNIDADES CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1: Web 2.0

- Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, identificando as 
funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo colaborativo.
- Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos 
desenvolvementos, aplicándoas ao desenvolvemento de traballos colaborativos.

Unidade 2: Publicación e 
difusión de contidos

- Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e multimedia, tendo en 
conta a quen van dirixidos e os obxectivos. (*)

2ª AVALIACIÓN

Unidade 3: Seguridade 
informática

- Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e do 
propio individuo nas súas interaccións en internet e na xestión de recursos e aplicacións locais.
- Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento, valorando 
as repercusións de tipo económico, social ou persoal.

Unidade 4: Algoritmos e 
diagramas de fluxo

- Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada unha. 

3ª AVALIACIÓN
Unidade 5: Linguaxes de 
programación

- Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de programación.
- Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á solución 
de problemas reais.
- Utilizar contornos de programación para deseñar programas que resolvan problemas concretos.
- Depurar programas informáticos, optimizándoos para a súa aplicación.

Como instrumentos de avaliación das actividades propostas durante o confinamento tómanse os traballos entregados polo alumnado
neste período. En ningún caso se realizarán probas escritas.

O procedemento para obter a cualificación final de curso será:

Nota media da 1ª e 2ª avaliación 70%
Nota dos tarefas realizadas no confinamento 30%

Seguindo  as  instrucións  da  Consellería  de  Educación,  Universidade  e  Formación  Profesional,  a  nota  do  traballo  realizado  no
confinamento nunca pode afectar de forma negativa a media do alumno. Polo tanto, se algún alumno se atopa nesta situación a súa
nota final de curso será a medía das dúas primeiras avaliacións. A nota do traballo no confinamento só se aplicará naqueles alumnos
que melloren a súa nota.
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Non hai alumnado coa materia de TIC II pendente.

Aqueles alumnos ou alumnas que non acaden unha avaliación positiva en xuño terán a posibilidade de recuperación da materia en
setembro. Os instrumentos desta avaliación extraordinaria serán a realización e entrega de todas as tarefas non entregadas ou con
cualificación negativa que se pediron na 1ª e 2ª avaliación. Debido á situación excepcional non haberá exame escrito. A data límite de
entrega destes traballos será fixado e publicado na páxina web do centro.
A nota da convocatoria de setembro calcularase do seguinte xeito:

Nota media dos traballos entregados en setembro 100 %

C) METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
A metodoloxía empregada durante o confinamento é a seguinte:

• Os alumnos e alumnas teñen á súa disposición no blog da profesora actividades de  reforzo e  ampliación  que deberán
entregar nos prazos establecidos a través do coreo electrónico, blogs do alumnado ou GoogleDrive.

• Existe traballo de  recuperación para aqueles alumnos que teñen algunha avaliación suspensa. Consiste na realización e
entrega das tarefas non entregadas ou con cualificación negativa do 1º ou 2º trimestre.

• Poden resolver dúbidas ou solicitar documentación a través do correo electrónico.
• Realízanse videoconferencias semanais para todo o alumnado que poida conectarse.

SEMANA CONCEPTOS OU TEMAS TRATADOS TAREFAS DO ALUMNADO

14 de abril Reforzo e ampliación. Seguridade informática. Realización e entrega dun cuestionario sobre o tema.

20 de maio Reforzo e ampliación. Seguridade informática.
Realización e entrega dun traballo  sobre noticias de seguridade
informática.

27 de maio Ampliación. App Inventor Realización e entrega voluntaria dunha aplicación en App Inventor.

4 de maio Ampliación. App Inventor Realización e entrega voluntaria dunha aplicación en App Inventor.
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11 de maio Ampliación. App Inventor Realización e entrega voluntaria dunha aplicación en App Inventor.

18 de maio Ampliación. App Inventor Realización e entrega voluntaria dunha aplicación en App Inventor.

25 de maio Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

1 de xuño Tarefas pendentes. Realización e entrega de traballos que lles quedaron sen facer.

10. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
As profesoras adaptarán as medidas de atención á diversidade tendo en conta as instrucións da Consellería de Educación sobre o
desenvolvemento  do  terceiro  trimestre  do  curso  2019/2020.  Fanse  as  seguintes  consideracións  relacionadas  coa  atención  á
diversidade:

• É necesaria a adaptación da programación individual das ACI en colaboración co Departamento de Orientación. Isto pode
implicar  cambios  no  modelo  de  atención  directa,  sendo  moi  relevante  a  figura  da  mestra  especialista  en  Pedagoxía
Terapeútica.

• O alumnado que estaba a recibir reforzo educativo na aula ordinaria (especialmente alumnado de PMAR), poderá necesitar
una  modificación  na  tipoloxía  do  reforzo  dependendo  das  necesidades  amosadas  antes  e  durante  o  ensino  telemático.
Algunhas das modificacións que se poden aplicar son:
◦ Adaptación dos traballos a entregar
◦ Sesións individuais ou en pequeno grupo
◦ Secuenciación dos estándares traballados en partes máis pequenas
◦ Mantemento das cualificacións parciais de temas ou avaliacións de cara á proba extraordinaria de setembro e ao curso

2020/2021
• Dada a necesaria individualización das medidas aplicadas, cada familia e alumno/a será informada de modo persoal
• Dentro da avaliación continua deste terceiro trimestre, cando o profesorado detecte alumnado con dificultades para seguir o

proceso de ensino aprendizaxe, comunicarallo ao Departamento de Orientación e establecerán as medidas a adoptar.
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11. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
O alumnado de cada materia será informado de todas estas modificacións feitas á programación mediante videoconferencia ou correo
electrónico. Así mesmo, publicarase na páxina web do centro.

Narón, maio de 2020

Juana Mª Polo López Sabela Rivera Herrero
Profesora do Departamento de Tecnoloxía Xefa Departamento de Tecnoloxía
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