
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOXÍA 
(CURSO 2020/2021)  



DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 

MATERIA: TECNOLOXIA  -  2º ESO  

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE 1 (A): PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS (parte          
teórica).  

Fases do proceso tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. Deseño de             
prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos. 

UNIDADE 1 (B): PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS (parte          
práctica). 

Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais,             
ferramentas e técnicas axeitadas. Documentación técnica. Normalización. 

Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no contorno de traballo. 

Esta parte da unidade 1, que se levaba a cabo no taller, non se poderá desenvolver con                 
normalidade este curso polo protocolo COVID19. 

● UNIDADE 2. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA 

Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. Acotación e escalas. Normalización. 

Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos. 

Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño           
asistido por computador e de simulación. 

2º trimestre 
● UNIDADE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO. 

MADEIRA E METAIS 

 Orixe e obtención. Propiedades. Tipos. Aplicacións. Tecnicas de procesado do material . Reciclaxe 

Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. Ferramentas do taller. 

Normas de seguridade e saúde no taller. 

● UNIDADE 4. ESTRUTURAS  

Elementos estruturais. Tipos de estruturas e función das mesmas.  

Esforzos básicos aos que están sometidas as estruturas. 

3 trimestre:  
● UNIDADE 5. MECANISMOS:Mecanismos de transmisión e transformación do movemento en          

máquinas e sistemas. 

Relación de transmisión. 

Simuladores de sistemas mecánicos. 

● UNIDADE 6. ELECTRICIDADE.  

Circuitos eléctricos: compoñentes básicos, funcionamento e simboloxía. 

● UNIDADE 7. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (Esta unidade en           
realidade impártese ao longo de todo o curso, durante os tres trimestres, xa que boa parte da                 
materia se imparte na aula de informática) 

Elementos dun equipamento informático. 



Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da             
comunicación.  

Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun programa informático. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Este curso introducirase un cambio importante nos criterios para a cualificación. Ao non poder              
levarse a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, a importancia das producións             
colectivas na cualificación decrecerá notablemente (porén, tentarase realizar en cada trimestre           
algún traballo destas características utilizando medios tecnolóxicos que permitan manter as           
medidas hixiénico-sanitarias preceptivas): 

 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 
(teórica) 

*          

UN. 1 
(práctica) 

* * * * * * * * * * 

UN. 2   * *       

UN. 3     * *     

UN. 4      * *    

UN. 5        *   

UN. 6         * * 

UN. 7 * * * * * * * * * * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Probas escritas e test 
por ordenador 

 

Cada proba ou exame será valorada sobre 10        
de acordo aos criterios de avaliación indicados       
en cada proba. A cualificación deste apartado       
será a media das obtidas nas diferentes       
probas. 

60% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado (obxectos 
construídos, traballos 
escritos, caderno de 
clase e traballos 
entregados a través da 
aula virtual, etc.)  

Valorarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta o 
aspecto funcional, o acabado, a orixinalidade, 
a estética, o bo funcionamento e a 
concordancia coas condicións iniciais 
acordadas.  

 

30%, 

 



 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a el                 
na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais                  
estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríase unha            
clase por semana e adicaríase o tempo restante á realización de tarefas individuais ou por medio                
de ferramentas dixitais en grupo. 
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar             
impresos por correo ordinario, pero a entrega dos traballos, sendo unha materia de alto              
compoñente informático e tecnolóxico debería ser telemática. 
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, envío              
dos programas realizados, resolución de cuestionarios, etc.  

 

MATERIA: TECNOLOXÍA  -  3º ESO 

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS (parte teórica).          
Fases do proceso tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. Deseño de             
prototipos que resolven problemas técnicos.  

UNIDADE 1: PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS (parte práctica).          
Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais,             
ferramentas e técnicas axeitadas. Documentación técnica. Traballo en equipo. Distribución de           
tarefas e responsabilidades. Seguridade no ámbito do traballo. Esta parte da unidade 1, que se               
levaba a cabo no taller, non se poderá desenvolver con normalidade este curso polo              
protocolo COVID19. 

● UNIDADE 2. TICS AO SERVIZO DA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS.          
Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación coa finalidade de axudar no deseño e               
na produción de prototipos e documentación técnica asociada aos mesmos. 

● UNIDADE 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA.O proceso do debuxo: esbozos, croquis e planos           
delineados. Normalización. Sistema diédrico de representación: alzado, planta e perfil. Perspectiva           
isométrica Perspectiva cabaleira. Perspectiva cónica. Escalas de representación. Debuxo asistido          
por ordenador.  

2º trimestre 
● UNIDADE 4. MATERIAIS DE USO TÉCNICO. 

PLÁSTICOS: Orixe e obtención. Propiedades. Tipos. Aplicacións. Tecnicas de procesado do           
material plástico. Reciclaxe 

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN: Clasificación. Propiedades. Materiais pétreos: granito, mármore,         
pizarra, caliza e áridos. Materiais aglutinantes: xeso, cemento e cal. Materiais compostos: Mortero,             
formigón, terrazo, asfalto. Materiais cerámicos: ladrillos, tellas, bovedillas, azulexos, gres, louza.           
Vidro.  

3 trimestre:  
● UNIDADE 5. ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA. Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule.            

Magnitudes eléctricas: Voltaxe, intensidade, resistencia, potencia e enerxía. Circuiítos eléctricos:          

C Observación e rexistro 
de incidencias 

Atención, participación, coidado do material, 
seguridade... 

10% 



serie, paralelo e mixto. Elementos dun circuíto eléctrico, funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm.              
Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. Deseño, simulación e montaxe de            
circuítos eléctricos e electrónicos básicos. 

● UNIDADE 6. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. Elementos dun          
equipamento informático. Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, a descarga, o            
intercambio e a publicación da información. Medidas de seguridade no uso dos sistemas de              
intercambio da información. Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas           
tecnoloxías da información e da comunicación.  

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Este curso introducirase un cambio importante nos criterios para a cualificación. Ao non poder              
levarse a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, a importancia das producións             
colectivas na cualificación decrecerá notablemente (porén, tentarase realizar en cada trimestre           
algún traballo destas características utilizando medios tecnolóxicos que permitan manter as           
medidas hixiénico-sanitarias preceptivas): 

 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 
(teórica) 

* * *        

UN. 1 
(práctica) 

  * * * * * * * * 

UN. 2   * * * * * * * * 

UN. 3    * *      

UN. 4     * * *    

UN. 5        * * * 

UN. 6   * * * * * * * * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Probas escritas e test 
por ordenador 

 

Cada proba ou exame será valorada sobre 10        
de acordo aos criterios de avaliación indicados       
en cada proba. A cualificación deste apartado       
será a media das obtidas nas diferentes       
probas. 

60% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado (obxectos 
construídos, traballos 
escritos, caderno de 
clase e traballos 

Valorarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta o 
aspecto funcional, o acabado, a orixinalidade, 
a estética, o bo funcionamento e a 
concordancia coas condicións iniciais 
acordadas.  

 

30%, 

 



 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a el                 
na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais                  
estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríase unha            
clase por semana e adicaríase o tempo restante á realización de tarefas individuais ou por medio                
de ferramentas dixitais en grupo. 
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar             
impresos por correo ordinario, pero a entrega dos traballos, sendo unha materia de alto              
compoñente informático e tecnolóxico debería ser telemática. 
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, envío              
dos programas realizados, resolución de cuestionarios, etc.  
 

DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 

MATERIA: TECNOLOXÍA  -  4º ESO 
 

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE 1: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN. Elementos e          
dispositivos de comunicación con fíos e sin fíos. Tipoloxía de redes. Publicación e intercambio de               
información en medios dixitais. Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de             
información. 

● UNIDADE 2. INSTALIACIÓNS EN VIVENDAS. Instalación eléctrica, de auga sanitaria e de            
saneamento. Outras instalacións: de calefacción, de gas, aire acondicionado e domótica. Normativa,            
simboloxía e análise de instalacións básicas. Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura           
bioclimática.  

 

2º trimestre 
● UNIDADE 3. ELECTRÓNICA ANALÓXICA. Compoñentes elementais dun circuíto electrónico..         

Simboloxía e análise do funcionamento de circuítos electrónicos elementais. Uso de simuladores            
para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos. Montaxe de circuítos sinxelos. 

● UNIDADE 4. ELECTRÓNICA DIXITAL. Álxebra de Boole. Aplicación da álxebra de Boole a             
problemas tecnolóxicos básicos. Portas lóxicas. 

● UNIDADE 5. CONTROL E ROBÓTICA. Sistemas automáticos. Compoñentes característicos dos          
sistemas de control automático. Sistemas de control en lazo aberto e lazo pechado. Construción e               
programación de robots e/ou automatismos sinxelos. O computador como elemento de           
programación e control. 

 

3 trimestre:  
 

entregados a través da 
aula virtual, etc.)  

C Observación e rexistro 
de incidencias 

Atención, participación, coidado do material, 
seguridade... 

10% 



● UNIDADE 6. NEUMÁTICA E HIDRÁULICA.Análise de sistemas neumáticos e hidráulicos.          
Compoñentes. Principios físicos de funcionamento. Simboloxía. Uso de simuladores no deseño de            
circuítos básicos. Aplicacións en sistemas industriais. 

● UNIDADE 7. TECNOLOXÍA ES SOCIEDADE. O desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia.            
Análise da evolución de obxectos técnicos e tecnolóxicos. Importancia da normalización nos            
produtos industriais. Aproveitamento das materias primas e recursos naturais. Adquisición de           
hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable.  

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Este curso ao non poder levarse a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, a importancia                
das producións colectivas na cualificación será menor (porén, tentarase realizar en cada trimestre             
algún traballo destas características utilizando medios tecnolóxicos que permitan manter as           
medidas hixiénico-sanitarias preceptivas): 

 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1  * * *        

UN. 2   * *       

UN. 3     * *     

UN. 4       *    

UN. 5       * *   

UN. 6        * *  

UN. 7          * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Probas escritas e test 
por ordenador 

 

Cada proba ou exame será valorada sobre 10        
de acordo aos criterios de avaliación indicados       
en cada proba. A cualificación deste apartado       
será a media das obtidas nas diferentes probas 

 

60% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado (obxectos 
construídos, traballos 
escritos, caderno de 
clase e traballos 
entregados a través da 
aula virtual, etc.)  

Valorarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta o 
aspecto funcional, o acabado, a orixinalidade, 
a estética, o bo funcionamento e a 
concordancia coas condicións iniciais 
acordadas.  

 

30%, 

 



 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a el                 
na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais                  
estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríase unha ou             
dúas clases por semana e adicaríase o tempo restante á realización de tarefas individuais ou por                
medio de ferramentas dixitais en grupo.  
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar             
impresos por correo ordinario, pero a entrega dos traballos, sendo unha materia de alto              
compoñente informático e tecnolóxico debería ser telemática. 
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, envío              
dos programas realizados, resolución de cuestionarios, etc.  

DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 

MATERIA: PROGRAMACIÓN  -  2º ESO 

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE INTRODUCTORIA ¿Qué é programar?: Linguaxes de programación e comandos          
Máquinas programables. Programar en papel o movemento dun robot. Comandos simples de            
avance retroceso e xiro. Os bucles e repeticións. A necesidade de comandos de repetición nos               
programas. Exemplos básicos con trazados xeométricos  

● UNIDADE 1: Coñecer o entorno de programación SCRATCH. Rexistro de usuario. Os tipos de              
comandos. Os fondos e os obxectos móviles. Implementación de programas sinxelos de trazado             
xeométrico 

● UNIDADE 2. As instruccións básicas de movemento, apariencia sons e debuxo. Elaboración            
de diferentes programas que incorporan eses comandos 

2º trimestre 
● UNIDADE 3. Diagramas de fluxo. Simboloxía. Elaborar diagramas de fluxo de procesos cotidianos             

sinxelos. As decisións e iteracións. Interpretar diagramas de fluxo 

● UNIDADE 4. Os algoritmos. Definición e exemplos. Seguir os pasos dados por un algoritmo.              
Analizar problemas para obter os algoritmos que os resolven. Atopar erros es algoritmos 

● UNIDADE 5: Estruturas de control nos programas. Implementar algoritmos sinxelos en Scratch.            
Uso dos comandos de decisión e bifurcación 

● UNIDADE 6: Almacenamento de datos. As variables. Tipos e uso. Elaboración de programas que              
fagan uso de variables 

3 trimestre:  
● UNIDADE 7. Deseño de probas, depuración e documentación de programas. Tipos de probas.             

Analizar o fluxo de programa e os valores das variables para atopar erros. Documentar programas. 

● UNIDADE 8. As linguaxes de marcas. Utilidade e exemplos. Aplicacións na WEB. Accesibilidade             
no deseño de páxinas web 

● UNIDADE 9. Elaboración de páxinas web. Elaboración de páxinas web con e sen ferramentas de               
edición. Integración de gráficos, ficheiros de descarga e tablas. 

C Observación e rexistro 
de incidencias 

Atención, participación, coidado do material, 
seguridade... 

10% 



TEMPORALIZACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Este curso introducirase un cambio importante nos criterios para a cualificación. Ao non poder              
levarse a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, a importancia das producións             
colectivas na cualificación decrecerá notablemente (porén, tentarase realizar en cada trimestre           
algún traballo destas características utilizando medios tecnolóxicos que permitan manter as           
medidas hixiénico-sanitarias preceptivas): 

 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 0 * *         

UN. 1  *         

UN. 2   * *       

UN. 3     *      

UN. 4     *      

UN. 5      *     

UN. 6       *    

UN. 7        * *  

UN. 8         *  

UN. 9          * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Probas escritas e test 
por ordenador 

Instrumentos de 
valoración de respostas 
(cuestionarios on line, 
prácticas con TICS) 

Cada proba ou exame será valorada sobre 10        
de acordo aos criterios de avaliación indicados       
en cada proba. A cualificación deste apartado       
será a media das obtidas nas diferentes probas 

 

30% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado 
(programas e traballos 
elaborados)  

Programas / diagramas de fluxo 

Correcto funcionamento para a función prevista 

40% Aspecto funcional e acabado  20% 

Orixinalidade e dificultade 20% Traballo individual e 

/ou en grupo (10% // 10%) 

Traballos 

Calidade do contido 60% 

Expresión gráfica e escrita 20% // Presentación, 

orden e limpeza - 20%  

 

70%, 

 



 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Dado que todo o material necesario está colgado na Aula Virtual o alumnado poderá acceder a el                 
na súa casa desde o primeiro día de clase. En caso de ter que suspender as clases presenciais                  
estas serían substituídas por clases telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríase unha ou             
dúas clases por semana (non só para avanzar contidos, senón tamén para resolver dúbidas) e               
adicaríase o tempo restante á realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas              
dixitais en grupo. 
A aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faríanselle chegar             
impresos por correo ordinario, pero a entrega dos traballos, sendo unha materia de alto              
compoñente informático e tecnolóxico debería ser telemática. 
A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, envío              
dos programas realizados, resolución de cuestionarios, etc.   



DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 

MATERIA: IMPRESIÓN 3D  -  1º BAC 

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE 1 A impresión 3D dentro dos métodos de fabricación. Repaso dos métodos de              
fabricación. Deformación en frío e en quente. Por desprendemento de viruta. Por adición de              
material. A deposición controlada de fío plástico. Parámetros que determinan a calidade do             
resultado. CAD/CAM no proceso de impresión 3D  

● UNIDADE 2: Primeiro contacto co deseño e modelado 3D. Introducción ao programa Sketch Up.              
Interface de usuario. Plantillas e dimensións. Movemento e rotación das vistas. Traballo con cotas.              
Extrusión e retirada de material. 

● UNIDADE 3. Operacións básicas: trazado de límites. Planos e aristas. Mover puntos, aristas e              
planos. Mover sólidos. Agrupar e facer copias de obxectos. Elaboración de conxuntos de pezas. 

2º trimestre 
● UNIDADE 4. Operacións avanzadas . Rotación. Barrido de traxectorias. Sólidos de revolución.            

Operacións booleanas. Outros progrmas de modelado 3D 

● UNIDADE 5. Preparación do modelo para impresión 3D. Ferramentas de comprobación. Sólidos            
herméticos “watertight”. Geometrías complejas.  

● UNIDADE 6: Proceso de impresión 3D. Tipos de impresoras. Características e usos.            
Coñecemento da impresora 3D do centro. Xeración do código GCODE. Comprobación do ficheiro             
GCODE. Envío a impresora e execución da impresión 

● UNIDADE 7: Mellorando a impresión 3D. Tipos de filamentos. Opcións de impresión. Velocidades             
e temperaturas. Detección e corrección de erros. 

3 trimestre:  
● UNIDADE 8. Proxecto. Elaboración dun proxecto propio de deseño e impresión dun conxunto de              

pezas 3D que formen unha unidade. Documentación do proxecto. Publicación en repositorios 3D 

● UNIDADE 9. Queremos saber máis. Uso e descarga de modelos dispoñibles en repositorios. O              
escaneado 3D. Actualidade e futuro da impresión 3D. 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        

UN. 3   * *       

UN. 4     *      

UN. 5     * *     

UN. 6      * *    

UN. 7       *    



 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Ao non poder levarse a cabo unha metodoloxía de traballo por proxectos, a importancia das                

producións colectivas na cualificación decrecerá notablemente (porén, tentarase realizar en cada           
trimestre algún traballo destas características utilizando medios tecnolóxicos que permitan manter           
as medidas hixiénico-sanitarias preceptivas): 

 

 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Actividade lectiva semipresencial. Todos os contidos que se impartan e todas as tarefas e              
propostas de traballo individual estarán dispoñibles na aula virtual do IES Xulián Magariños coa              
idea de que aqueles alumnos que non poidan asistir sigan o ritmo das clases sen problema.                
Valorarase facer tamén algunha videoconferencia para solucionar dúbidas con aqueles          
alumnos/as que deban permanecer nas súas casas, sempre que llo soliciten ao profesor ou cando               
éste vexa que son convintes aclaracións ou explicacións sobre o que traballaron os demáis              
compañeiros de forma presencial. 
Lóxicamente cando haxa que imprimir as pezas nas impresoras 3D farao o profesor na casa ou no                 
centro. 
 

Actividade non presencial. É unha materia de 1 sesión semanal. Faríase unha sesión lectiva por               
videoconferencia a través de Webex para traballar os contidos, facer seguimento da situación             
académica e emocional dos alumnos, resolver dúbidas e realizar correccións das tarefas            
propostas. Proporanse tarefas susceptibles de seren realizadas en casa.. 

UN. 8        * *  

UN. 9          * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Producción do alumno. 

Modelos 3D 

elaborados nos 

programas de deseño 

Cada obxecto valorarase de 0 a 10 puntos,        

podendo expresarse ata 1 decimal. A nota de este         

apartado será a media das cualificacións obtidas       

nas distintas probas. Valorarase a dificultade      

(30%), o correcto uso das técnicas de modelado, a         

correcta asignación das dimensións 

 

50% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado Traballos 

manuais de deseño ou 

fabricación e traballos 

escritos e exposición aos 

compañeiros 

Traballos 

Expresión gráfica e escrita 20% // Presentación, 

orden e limpeza - 20%  Calidade do contido 60% 

 

20%, 

 

C Proxecto final No proxecto final valorarase a súa dificultade, a        

calidade do resultado impreso e a documentación       

aportada 

30% 



DEPARTAMENTO: TECNOLOXÍA 

MATERIA: TIC  -  4º ESO 
 

CONTIDOS 
1º trimestre:  

● UNIDADE 1 Ética e estética na interacción en rede. 
➢ Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede.            

Contrasinais. Condutas e hábitos seguros. Intercambio e publicación de información dixital           
na rede. Seguridade e responsabilidade no uso dos servizos de publicación. Dereitos de             
propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na web. Tipos de licenzas             
de distribución.  

➢ Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de uso e              
distribución. 

➢ Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de protección          
activa ante os intentos de fraude. 

● UNIDADE 2: Computadores, sistemas operativos e redes. 
➢ Función de configuración dos equipos informáticos. Instalación e eliminación de software de            

propósito xeral. Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas. 
➢ Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características. 
➢ Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles. 

. 

2º trimestre 
● UNIDADE 3. Produción de información dixital: Ofimática. 

➢ Produción de documentos con aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. Maquetaxe.           
Importación de imaxes e gráficos. 

➢ Formatos abertos e estándares de formato na produción de documentación. 
➢ Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. 
➢ Elaboración de informes sinxelos. 
➢ Organización da información en bases de datos. Realización de consultas básicas e            

xeración de documentos. 
➢ Tipos de presentacións e estrutura do contido. Importación de elementos multimedia, de            

imaxes e de gráficos. 
● UNIDADE 4.Tratamento da imaxe e do son.  

➢ Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. 
➢ Captura de imaxe, de audio e de vídeo e conversión a outros formatos. 
➢ Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición , saturación, luminosidade e contraste.           

Resolución e formatos.  

● UNIDADE 5. Seguridade informática. 
➢ Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de características          

técnicas diversas.  
➢ Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección. 
➢ Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e devasas. 

 

 

3º trimestre:  
● UNIDADE 6: Publicación e difusión de contidos. 

➢ Compartición de recursos en redes locais e en internet.  



➢ Deseño de páxinas web sinxelas. Creación e publicación na web. Estándares de            
publicación.  

➢ Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de carácter social. 

● UNIDADE 7: Internet, redes sociais e hiperconexión. 
➢ Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles. Recursos e           

plataformas de formación a distancia, emprego  e saúde. 
➢ Admisnistración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e seguridade. 
➢ Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores. 
➢ Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais. 
➢ Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de materiais            

propios.  

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
 

 Set Out Nov Dec Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ 

UN. 1 * *         

UN. 2  * *        

UN. 3   * *       

UN. 4     * *     

UN. 5      * *    

UN. 6        * *  

UN. 7         * * 

APARTADOS INSTRUMENTOS DE  
AVALIACIÓN 

OBSERVACIÓNS PONDERACIÓN 

A Probas escritas e 

prácticas (exames e 

tests por ordenador) 

Cada obxecto valorarase de 0 a 10 puntos,        

podendo expresarse ata 1 decimal. A nota de este         

apartado será a media das cualificacións obtidas       

nas distintas probas.  

 

40% 

 
 

B 

Producións individuais 
do alumnado 

Valorarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta as 

características do elemento elaborado (vídeo, 

imaxe, infografía, prácticas informáticas, páxinas 

web…) Nestes elementos avaliarase o aspecto 

funcional, o acabado, a orixinalidade, a estética, o 

bo funcionamento e a concordancia cos 

requerimentos esixidos inicialmente. 

 

50%, 

 

C Observación e 
incidencias do alumno/a 

Valorarase de 0 a 10 puntos ao longo de cada 

avaliación aspectos como a atención, participación, 

 

10% 



 

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 
Actividade lectiva semipresencial. Todos os contidos que se impartan e todas as tarefas e              
propostas de traballo individual estarán dispoñibles na aula virtual do IES Xulián Magariños coa              
idea de que aqueles alumnos que non poidan asistir sigan o ritmo das clases sen problema.                
Valorarase facer tamén algunha videoconferencia para solucionar dúbidas con aqueles          
alumnos/as que deban permanecer nas súas casas, sempre que llo soliciten ao profesor ou cando               
éste vexa que son convintes aclaracións ou explicacións sobre o que traballaron os demáis              
compañeiros de forma presencial. 
 

Actividade non presencial. É unha materia de 1 sesión semanal. Faríase unha sesión lectiva por               
videoconferencia a través de Webex para traballar os contidos, facer seguimento da situación             
académica e emocional dos alumnos, resolver dúbidas e realizar correccións das tarefas            
propostas. Proporanse tarefas susceptibles de seren realizadas en casa. 

 

seguridade, coidado do material e ortografía. 


