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1. Introdución e contextualización.

Este documento reflicte os aspectos xerais da programación e desenvolve os apartados das programacións
dos cursos de 2º e 4º da ESO e 2º de Bacharelato, xa que as programacións dos cursos de 1º e 3º ESO e 1º
bacharelato este curso 2022-2023 desenvólvense por primeira vez na aplicación “poens”.

Neste novo curso 2022/2023, no departamento de Tecnoloxía contamos cos seguintes grupos:
- 4 grupos de 1º ESO con materia Tecnoloxia e dixitalización (troncal) (3horas semanais)
- 4 grupos de 2º ESO con materia Tecnoloxia  (troncal) (3horas semanais)
- 2 grupos de 2º ESO con Programación (optativa-1 hora semanal)
- 1 grupo de 3º ESO de Educación dixital (optativa-3 horas semanais)
- 1 grupo de 4º ESO de Tecnoloxía (grupo académicas-optativa- 3 horas semanais)
- 1 grupo de 4º ESO de Tecnoloxía (grupo aplicadas-optativa- 3 horas semanais)
- 1 grupo de 4º ESO de Tic (optativa- 3 horas semanais)
- 1 grupo de 1º Bacharelato de Tecnoloxía e ingeniería (optativa-4 horas semanais)
- 1 grupo de 1º Bacharelato de Tic  (optativa-4 horas semanais)
- 1 grupo de 2º Bacharelato de Tecnoloxía industrial II  (optativa-3 horas semanais)
- 1 grupo de 2º Bacharelato de Tic  (optativa-3 horas semanais)
- 1 grupo de 2º Bacharelato de Deseño e impresión 3D  (optativa-2 horas semanais)

Alumnos que estarán este curso con materia pendente do curso 2021-2022:

Alumnos coa materia “Tecnoloxía”pendente de 2º ESO 1
Alumnos coa materia “Tecnoloxía”pendente de 3º ESO 6

Alumnos coa materia “Tic I” pendente de 1º bacharelato 2

A asignación de grupos ao profesorado é a seguinte:
Asignación de

grupos.
Total 1º

ESO
TEC

2º
ESO
TEC

2º ESO
PROGRA
MACIÓN

3º ESO
EDU
.DIX

4º ESO
TEC
ACA.

4º ESO
TEC

APLI.

4º ESO
TIC’S

1º BTO
TEC
ING

1º
BTO
TIC

2º BTO
DESEÑ

O 3D

2º
BTO
TIC

2º
BAC
TEC

IND II

Teba Santos
Portela

6 1 1 1 1 1 1
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José Luis
Rodriguez

Álvarez

7 4 2 1

Diego Abarca
Rodriguez

6 4 1 1

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

● Comunicación lingüística (CCL)

● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

● Competencia dixital (CD)

● Aprender a aprender (CAA)

● Competencias sociais e cívicas (CSC)

● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

● Conciencia e expresións culturais (CCEC)

As competencias clave a traballar durante o curso serán as seguintes:

● Comunicación lingüística
A comunicación Lingüística desenvolverase nesta materia na mediada en que o alumnado adquira e
utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos explique conceptos ou
elabore e expoña información.

● Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
Esta competencia adquírese nesta materia ao realizar cálculos de magnitudes e parámetros, ao aplicar
técnicas de medición e de análise gráfico no contexto do proceso de resolución de problemas, ó
construír obxectos e verificando o seu funcionamento,ó utilizar ferramentas e máquinas,ó analizar
procesos e sistemas tecnolóxicos e mediante a análise e a valoración das repercusións ambientais sa
actividade tecnolóxica.

● Competencia dixital
Esta competencia desenvolverase co emprego das tecnoloxías da información e da comunicación para
procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, para simular circuítos, sistemas e
procesos ou para controlar ou programar sistemas automáticos.

● Aprender a aprender
Nesta materia, esta competencia acádase realizando actividades como poden ser a construcción dun
prototipo que resolva unha situación cotiá, que permiten ao alumno a toma de decisións cun certo grao
de autonomía, a organizar o proceso da propia aprendizaxe e aplicar o aprendido a situacións cotiás das
que poida avaliar os resultados.

● Competencias sociais e cívicas
Alcanzaranse nesta materia facendo que o alumnado traballe en equipo, interactuando con outras
persoas e con grupos de forma democrática e respectando a diversidade e as normas e tamén mediante a
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análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os cambios socioeconómicos e culturais
que produce,

● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
Esta competencia conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de
proxectos ao transformar ideas propias en dispositivos, circuítos ou sistemas.

● Conciencia e expresión culturais
Esta competencia reflíctense na análise da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas e no
desenvolvemento e progreso.

O departamento decidiu a ponderación de cada unha das competencias relacionándoas cos estándares nas
tarefas deseñadas en cada unha das materias.
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A contribución da materia ao desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través
da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:

PROGRAMACIÓN 2º ESO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS
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B1:
Diagramas

de fluxo

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

CMCCT, CD, CAA,
CSIEE

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

CMCCT, CD, CSIEE

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

CMCCT, CD

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

CMCCT, CD

B2:
Programació

n por
bloques

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

CCL, CMCCT, CD

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

CMCCT, CD

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

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

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

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

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

CD, CMCCT, CAA,
CSIEE

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

CMCCT,  CD,
CSIEE

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

CMCCT,  CCL, CD

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

CMCCT,  CAA, CD,
CSIEE

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

CMCCT,  CAA, CD,
CSIEE

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

CMCCT, CD

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

CMCCT, CD
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B3:
Programació

n Web

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

CCL, CMCCT, CD,
CSC, CCEC

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

CCL, CMCCT, CD

PROB3.1.3. Deseña páxinas web sinxelas e accesibles.
CMCCT, CCL, CD,
CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

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

CMCCT, CCL, CD,
CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

TECNOLOXÍA 2º ESO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

B1: Proceso
de

resolución
de

problemas
tecnolóxicos

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

tecnolóxicos.

CCL, CMCCT, CD,
CAA, CSC, CSIEE,

CCEC

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

CCL, CMCCT, CD,
CAA,

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

CMCCT, CAA,
CSIEE

TEB1.2.3 Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. CAA, CSC, CSIEE

B2:
Expresión e
comunicació

n técnica

TEB2.1.1 Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios
normalizados de cotación e escala.

CMCCT, CAA

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

CMCCT, CAA

TEB2.3.1 Produce os documentos relacionados cun prototipo
sinxelo empregando software específico de apoio.

CMCCT, CAA, CD,
CCL

B3:
Materiais de
uso técnico

TEB3.1.1 Describe as características propias dos materiais de uso
técnico.

CCL, CMCCT

TEB3.1.2 Identifica tipos de materiais con que están fabricados
obxectos técnicos cotiás.

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

CMCCT,  CAA, CSC

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

CMCCT,  CAA,
CSC, CSIEE

B4:
Máquinas e
sistemas:

electricidade
, electrónica

e control

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

CCL, CMCCT, CD

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

CMCCT, CAA

TEB4.2.1 Describe mediante información escrita e gráfica, como
transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos.

CMCCT, CCL

TEB4.2.2 Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos
como poleas e engranaxes.

CMCCT

TEB4.2.3 Explica a función dos elementos que configuran unha
máquina ou un sistema desde o punto de vista estrutural e mecánico.

CMCCT, CCL

TEB4.2.4 Simula mediante software específico e mediante
simboloxía normalizada sistemas mecánicos.

CMCCT, CD

TEB4.2.5 Deseña e monta sistemas mecánicos que cumplan unha
función determinada.

CMCCT, CAA,
CSIEE

TEB4.3.1 Deseña e monta circuitos eléctricos básicos empregando
lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores.

CMCCT, CAA,
CSIEE

TEB4.3.2 Deseña circuitos eléctricos básicos, utilizando software
específico es simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que
o configuran.

CMCCT, CAA,
CSIEE, CD

B5:
Tecnoloxías

da
información

e da
comunicació

n

TEB5.1.1 Identifica as partes dun computador. CMCCT, CD

TEB5.2.1 Manexa programas e software básico. CMCCT, CD

TEB5.2.2 Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e
dispositivos electrónicos.

CMCCT, CD

TEB5.2.3 Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con
equipamentos informáticos.

CMCCT, CD, CAA,
CCL, CSIEE

TEB5.3.1 Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas
mediante un contorno de programación gráfico.

CMCCT, CD, CAA,
CCEC, CSIEE

Departamento de Tecnoloxía Actualización do 1 de setembro de 2022 Páxina 11 de 71



TECNOLOXÍA 4º ESO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

B1:
Tecnoloxías

da
información

e da
comunicació

n

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

CCL, CMCCT, CD

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

CCL, CMCCT, CD

TEB1.2.1 Localiza,intercambia e publica información a travésde
internetempregando servicios de localización, comunicación
intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos.

CD, CAA, CSIEE

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

CD, CSC

TEB1.3.1 Desenvolve un programa informático sinxelo para
resolver problemas, utilizando unha linguaxe de programación.

CMCCT, CAA,
CSIEE, CD

TEB1.4.1 Utiliza o computador como ferramenta de adquisición e
interpretación de datos, e como realimentación doutros procesos cos
datos obtidos.

CMCCT, CAA, CD

B2:
Instalacións
en vivendas

TEB2.1.1 Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda CMCCT, CAA

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

CCL, CMCCT

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

CMCCT, CAA

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

CMCC, CD, CSC,
CSIEE

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

CMCCT, CAA,
CSIEE

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

CSC, CAA, CSIEE,

B3:
Electrónica

TEB3.1.1 Describe o funcionamento dun circuito electrónico
formado por compoñentes elementais.

CCL, CMCCT

TEB3.1.2 Explica as características e as funcións de compoñentes
básicos: resistor, condensador, diodo e transistor.

CCL, CMCCT
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TEB3.2.1 Emprega simuladores para o deseño e análise de circuitos
analóxicos básicos utilizando simboloxía axeitada.

CD, CMCCT, CAA,
CSIEE

TEB3.3.1 Realiza a montaxe de circuitos electrónicos básicos
deseñandos previamente.

CMCCT

TEB3.4.1 Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra do
Boole.

CMCCT

TEB3.4.2 Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos.
CMCCT, CSIEE,

CAA

TEB3.5.1 Resolve mediante portas lóxicas problemas técnolóxicos
sinxelos

CMCCT, CSIEE,
CAA

B4: Control
e robótica

TEB4.1.1 Describe os compoñentes dos sistemas automáticos CCL, CMCCT

TEB4.1.2 Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos
técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e lazo pechado.

CMCCT, CAA

TEB4.2.1 Representa e monta automatismos sinxelos CMCCT, CAA

TEB4.3.1  Desenvolve un programa para controlar un sistema
automático ou un robot que funcione de forma autónoma en función
da realimentación que recibe do contorno.

CMCCT, CAA,
CSIEE, CD

B5:
Neumática e

hidráulica

TEB5.1.1 Describe as principais aplicacións das tecnoloxías
hidráulica e pneumática.

CMCCT, CCL

TEB5.2.1 Identifica e describe as características e o funcionamento
deste tipo de sistemas.

CMCCT, CCL

TEB5.3.1 Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar
circuítos que resolvan un problema tecnolóxico.

CMCCT, CAA,
CSIEE

TEB5.4.1 Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou
hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación.

CMCCT, CD, CAA,
CSIEE

B6:
Tecnoloxía e

sociedade

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

CMCCT, CSC, CAA,
CCEC

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

CMCCT, CSC, CAA,
CCEC

TEB6.3.1 Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento
tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionando inventos e
descubrimentos co contexto no que se desenvolven.

CMCCT, CSC, CCL,
CCEC
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TEB6.3.2 Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e
sociais en cada período histórico, axudándose de documentación
escrita e dixital.

CMCCT, CSC, CAA,
CCEC, CCL, CD

TIC’S 4º ESO
BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

B1. Ética e
estética na
interacción

en rede

TICB1.1.1 Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais CD,  CSC

TICB1.1.2 Aplica poĺíticas seguras de aplicación de contrasinais
para a protección da información personal.

CMCCT, CD

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

CD, CAA, CSC,
CCEC

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

CD, CAA, CSC

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

CD, CSC, CCEC

B2:
Computadore

s, sistemas
operativos e

redes

TICB2.1.1 Realiza operacións básicas de organización e
almacenamento da información.

CD, CMCCT, CAA

TICB2.1.2 Configura elementos básicos do sistema operativo e de
accesibilidade do equipamento informático.

CD, CMCCT

TICB2.2.1 Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e
ás aplicacións e aos programas vinculados a estes.

CD, CMCCT, CAA

TICB2.3.1 Administra o equipamento con responsabilidade e
coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

CD, CMCCT

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

CD, CMCCT

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

CD, CMCCT, CCL

B3:
Organización

, deseño e
produción de
información

dixital

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

CD, CMCCT, CCL,
CAA, CSIEE,

CCEC

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

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

CMCCT, CAA,
CSIEE

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

CMCCT, CCL,
CAA, CSIEE,

CCEC, CSC, CD

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

CD, CMCCT, CCL,
CAA,  CSIEE

B4:
Seguridade
informática

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

CD, CMCCT

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

CD, CMCCT

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

CD, CMCCT, CCL

B5:
Publicación e
difusión de

contidos

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

CMCCT, CD, CAA,
CCS

TICB5.2.1 Integra e organiza elementos textuais e gráficos en
estruturas hipertextuais

CMCCT, CD, CAA,
CCL

TICB5.2.2 Deseña páxinas web e  coñece os protocolos de
publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos
de propiedade.

CMCCT, CD,
CSIEE, CSC, CCL,

CCEC

TICB5.3.1 Participa colaborativamente en diversas ferramentas das
TIC de carácter social e xestiona os propios

CMCCT, CD, CAA,
CCL, CSC, CSIEE

B6: Internet,
redes sociais

e
hiperconexió

n

TICB6.1.1 Elabora materiais para a web que permiten
accesibilidade á información multiplataforma

CD, CSIEE, CMCCT

TICB6.1.2 . Realiza intercambio de información en distintas
plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de
formación, lecer, etc

CD, CMCCT, CCL,
CAA, CSIEE

TICB6.1.3 Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e
outro dispositivo.

CMCCT, CD

TICB6.2.1 Participa activamente en redes sociais con criterios de
seguridade.

CD, CMCCT, CCL,
CAA, CSC, CSIEE

TICB6.3.1 Emprega canles de distribución de contidos multimedia
para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións.

CD, CSC, CMCCT,
CCL
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DESEÑO E IMPRESIÓN 3D 2º BACHARELATO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

B1: Deseño
en 3D

B1.1.1.Comunica ideas mediante o deseño de prototipos para
resolver problemas determinados

CMCCT, CAA,
CD,CSIEE

B1.1.2.Elabora deseños de prototipos con criterios técnicos e
creativos diferenciando as partes que o forman

CMCCT, CAA,CD,
CCEC

B1.1.3.Coñece e emprega software de deseño CAD CMCCT, CD, CAA

B2:
Impresión

3D

B2.1.1.Coñece o que é a impresión 3D e as posibilidades que ofrece CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

B2.1.2.Coñece os diferentes tipos de impresoras e os materiais que
empregan CMCCT, CAA, CD

B2.1.3Coñece e sabe como funciona a impresora Legio 3D CMCCT, CAA, CD

B2.1.4.Dispón a impresora para facer as  impresións CMCCT, CAA, CD,

B2.1.5.Manexo do software  para poder laminar un deseño CD, CMCCT, CAA

B3: Redes e
comunidade
s de deseño
e impresión

3D

B3.1.1.Facer buscas na web de obxectos xa deseñados para imprimir
en 3D

CMCCT, CD, CAA,
CSC, CSIEE,
CCEC,CCL

B3.1.2.Coñece as aplicacións, os beneficios e a dimensión da
impresión 3d.

CMCCT, CD, CAA,
CSC, CSIEE

B3.1.3. Coñece e sabe manexar programas de laminado para pezas
online.

CMCCT, CD, CAA,
CSC, CSIEE, CCL

B3.1.4. Coñece as aplicacións, os beneficios e a dimensión da
impresión 3d.

CD, CAA, CSC,
CSIEE,CCL

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2º BACHARELATO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

Bloque 1.
Materiais

TI2B1.1.1. Explica como se poden modificar as propiedades dos
materiais, tendo en conta a súa estrutura interna.

CMCCT, CCL
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TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado para unha
aplicación concreta, obtendo información por medio das

tecnoloxías da información e comunicación.

CMCCT, CD,  CAA

Bloque 2.
Principios de

máquinas

TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas empregando programas
de deseño CAD e explica a función de cada un no conxunto.

CMCCT, CD, CCL

TI2B2.1.2. Define as características e a función dos elementos
dunha máquina, interpretando planos de máquinas dadas.

CCL,  CAA

TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas tendo en conta as
enerxías implicadas no seu funcionamento.

CMCCT

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes dos motores
térmicos e eléctricos.

CCL, CMCCT

Bloque 3.
Sistemas

automáticos

TI2B3.1.1. Define as características e a función dos elementos dun
sistema automático, interpretando planos e esquemas destes.

CMCCT, CCL, CAA

TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo aberto e
pechado e propón exemplos razoados.

CAA, CMCCT

TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos sistemas de control
para aplicacións concretas, describe a función de cada bloque no

conxunto e xustifica a tecnoloxía empregada.

CCL, CMCCT, CD,
CSIEE

TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais de entrada e
saída dun sistema automático.

CMCCT, CD

TI2B3.4.1. Monta físicamente circuítos simples, interpretando
esquemas e realizando gráficos dos sistemas nos puntos

significativos.

CMCCT, CAA

Bloque 4.

Circuitos e

sistemas lóxicos

TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de sistemas combinacionais,
identificando as condicións de entrada e a súa relación coas saídas

solicitadas.

CMCCT

TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con portas
lóxicas a partir de especificacións concretas, aplicando técnicas de

simplificacións de función, e propón o posible esquema do
circuito.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con bloques
integrados a partir de especificacións concretas e propón o posible

esquema do circuito.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante
equipamentos reais ou simulados e verifica a súa forma.

CMCCT, CD
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Bloque 5.

Control e

programación

de sistemas

automáticos.

TI2B5.1.1. Explica o funcionamento dos biestables indicando os
tipos e as súas táboas de verdade asociadas

CCL, CMCCT

TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e explica os
cambios que se producen nos sináis.

CMCCT

TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais típìcos
empregando  software de simulación.

CMCCT, CD

TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuitos secuenciais partindo
dos esquemas destes e das características dos elementos que o

compoñen

CMCCT

TI2B5.3.1. Deseña circuitos lóxicos secuenciais sinxelos con
biestables a partir de especificacións concretas e elaborando o

esquema do circuito.

CMCCT, CAA,
CSIEE

TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que compoñen un
microprocesador tipo e compárao con algún microprocesador

comercial.

CCL, CMCCT, CD

TIC’S 2º BACHARELATO

BLOQUE ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE COMPETENCIAS

Bloque 1.
Programación

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para
diferentes aplicacións tendo en conta as súas características.

CMCCT, CD, CCL

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo fluxo de mediana
complexidade usando elementos gráficos e relacionándoos entre si

para dar resposta a problemas concretos.

CMCCT, CD, CSIEE,
CAA

TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana complexidade
definindo o  fluxograma correspondente e escribindo o código

correspondente

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en
problemas máis pequenos susceptibles de seren programados

como partes separadas.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun
código determinado, partindo de determinadas condicións.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE

TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado aplicando
procedementos de depuración.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE
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TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de software para
internet relacionándoos cos posibles ataques.

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE, CSC

TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede,

considerando os elementos de hardware de protección

CMCCT, CAA, CD,
CSIEE, CSC

TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa capacidade de
propagación e describe as características de cada un, indicando

sobre que elementos actúan.

CD, CCL, CMCCT,
CSC

Bloque 2.
Publicación e
difusión de
contidos.

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas
específicas analizando as características fundamentais relacionadas

coa súa accesibilidade e a súa usabilidade, tendo en conta a
función á que está destinada.

CMCCT, CD, CCL,
CAA, CSIEE, CSC,

CCEC

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as posibilidades de
colaboración que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0

CMCCT, CCL, CD,
CAA, CSIEE, CSC,

CCEC

TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da web 2.0 e os
principios en que esta se basea.

CD, CCL, CMCCT,
CSC, CCEC

Bloque 3.
Seguridade

TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos elementos de
protección física fronte a ataques externos para unha pequena rede,
considerando tanto os elementos de hardware de protección como
as ferramentas de software que permiten protexer a información.

CMCCT, CCL, CD,
CAA, CSIEE, CSC,

CCEC

TIC2B3.2.1. Elabora un programa de mediana complexidade
utilizando contornos de programación.

CD, CAA, CMCCT,
CSIEE

3. Concreción dos obxectivos para cada curso.

PROGRAMACIÓN 2º ESO

Bloque 1. Diagramas de fluxo
Estándar de aprendizaxe Obxectivos

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

Conseguir elaborar diagramas de fluxo para deseñar
e representar algoritmos.

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

Analizar problemas para elaborar algoritmos que os
resolven.

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

Conseguir obter o resultado de seguir un algoritmo
partindo de determinadas condicións.
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PROB1.3.1. Identifica elementos característicos da
linguaxe de progamación en programas sinxelos.

Identificar elementos característicos da linguaxe de
progamación en programas sinxelos.

Bloque 2. Programación por bloques.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos

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

Describir o comportamento dos elementos básicos
da linguaxe.

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

Saber empregar correctamente os elementos do
contorno de traballo de progamación.

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

problemas concretos.

Saber implementar algoritmos sinxelos usando
elementos gráficos e interrelacionados para resolver

problemas concretos.

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

Saber realizar programas sinxelos na linguaxe de
programación  empregando instrucións básicas.

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

empregando instrucións condicionais e iterativas.

Saber realizar programas de mediana complexidade
na linguaxe de programación empregando

instrucións condicionais e iterativas.

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

susceptibles de seren programados como partes
separadas.

Saber descompoñer problemas de certa
complexidade en problemas máis pequenos

susceptibles de seren programados como partes
separadas.

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

características.

Saber explicar as estruturas de almacenamento para
diferentes aplicacións tendo en conta as súas

características.

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

estruturas de almacenamento.

Realizar programas de certa complexidade na
linguaxe de programación empregando variables e

estruturas de almacenamento.

PROB2.5.1. Realiza programas de certa complexidade
na linguaxe de progamación empregando eventos,

sensores e fíos.

Saber realizar programas de certa complexidade na
linguaxe de progamación empregando eventos,

sensores e fíos.

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

determinadas condicións.

Saber obter o resultado de seguir un programa
escrito nun código determinado, partindo de

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

depuración.

Depurar e optimizar o código dun programa dado
aplicando procedementos de depuración.

Bloque 3. Programación web.
Estándar de aprendizaxe Obxectivos

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

marcas.

Saber describir as características fundamentais e os
comportamentos dos elementos das linguaxes de

marcas.

PROB3.1.2. Identifica as propiedades dos elementos
da linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade

e a usabilidade das páxinas.

Saber identificar as propiedades dos elementos da
linguaxe de marcas relacionadas coa accesibilidade

e a usabilidade das páxinas.

PROB3.1.3. Deseña páxinas web sinxelas e
accesibles.

Deseñar páxinas web sinxelas e accesibles.

PROB3.2.1. Elabora contidos utilizando as
posibilidades que permiten as ferramentas de creación

de páxinas web e contidos 2.0.

Elaborar contidos utilizando as posibilidades que
permiten as ferramentas de creación de páxinas web

e contidos 2.0.

TECNOLOXÍA 2º ESO

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos

TEB1.1.1. Deseña un prototipo que da solución a un
problema técnico, mediante o proceso de resolución

de problemas tecnolóxicos.

Deseñar un prototipo que da solución a un problema
técnico sinxelo usando o método de proxectos.

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

Elaborar a documentación relativa a un proxecto
técnico.

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

de problemas tecnolóxicos.

Construír un prototipo que da solución a un
problema técnico usando o método de proxectos.

Manexar correctamente e de forma segura as
ferramentas.

Empregar correctamente as técnicas necesarias para
o traballo con diferentes materiais.

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

Traballar en grupo respectando as ideas e opinións
dos compañeiros/as  do grupo, e expoñendo as ideas

e opinións propias.
Asumir as tarefas e responsabilidades que lle

corresponden dentro do grupo.

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica.
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Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB2.1.1 Representa mediante vistas e perspectivas

obxectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e
empregando criterios normalizados de cotación e

escala.

Representar vistas e perspectivas cabaleiras e
isométricas de obxectos e sistemas técnicos

sinxelos, mediante esbozos e empregando criterios
normalizados de cotación e escala.

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

tecnolóxicos.
Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos de

produtos tecnolóxicos.

TEB2.3.1 Produce os documentos relacionados cun
prototipo sinxelo empregando software específico de

apoio.
Realizar os planos dun proxecto empregando un

programa de deseño gráfico.

Bloque 3. Materiais de uso técnico.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos

TEB3.1.1 Describe as características propias dos
materiais de uso técnico.

Coñecer a obtención, a clasificación, características
propiedades e aplicacións da madeira e dos metais.
Identificar as técnicas de conformación e de unión

da madeira e dos metais.
Coñecer a obtención, a clasificación, as

características,   as propiedades e as aplicacións da
madeira e dos metais.

TEB3.1.2 Identifica tipos de materiais con que están
fabricados obxectos técnicos cotiás.

Identificar os diferentes tipos de madeiras e de
materiais metálicos nos obxectos técnicos cotiás.

TEB3.2.1 Identifica e manipula con seguridade as
ferramentas do taller en operacións básicas de

conformación dos materiais de uso técnico.

Identificar e manipular con seguridade as
ferramentas do taller en operacións básicas de

conformación dos materiais de uso técnico.

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

Elaborar un plan de traballo no taller con especial
atención ás normas de seguridade e saúde.

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estructuras, mecanismos e circuítos eléctricos.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB4.1.1 Describe audiovisual ou dixitalmente, as
características propias que configuran os tipos de

estruturas, apoiándose en información escrita

Diferenciar entre estrutura natural e estrutura
artificial e coñece as características de cada tipo de

estrutura artificial identificando os distintos
elementos estruturais.

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

Recoñecer a que tipo de esforzo están sometidos os
diferentes elementos das estruturas.
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TEB4.2.1 Describe mediante información escrita e
gráfica, como transforman e transmiten o movemento

distintos mecanismos.

Diferenciar entre mecanismo de transmisión e
mecanismo de transformación do movemento.

Identifica e describe o funcionamento de
elementos de transmisión e de transformación.

TEB4.2.2 Calcula a relación de transmisión de
elementos mecánicos como poleas e engranaxes.

Calcular a velocidade de demais parámetros do
movementos dos distintos mecanismos e facendo

relacións entre elas.

TEB4.2.3 Explica a función dos elementos que
configuran unha máquina ou un sistema desde o punto

de vista estrutural e mecánico.

Identificar e describir o funcionamento de
elementos de transmisión e transformación do

movemento.

TEB4.2.4 Simula mediante software específico e
mediante simboloxía normalizada sistemas

mecánicos.
Utilizar o software de simulación para mecanismos

sinxelos.

TEB4.2.5 Deseña e monta sistemas mecánicos que
cumplan unha función determinada.

Deseñar e montar sistemas mecánicos sinxelos
cunhas características concretas.

TEB4.3.1 Deseña e monta circuitos eléctricos básicos
empregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías

e conectores.

Coñecer os efectos da corrente eléctrica.
Identificar os elementos básicos dun circuíto

eléctrico e coñecer a súa función. Diferenciar entre
circuíto serie, paralelo e mixto. Deseñar circuítos

eléctricos utilizando simboloxía normalizada.
Calcular magnitudes eléctricas básicas: I,V,R, P, E

TEB4.3.2 Deseña circuitos eléctricos básicos,
utilizando software específico es simboloxía
adecuada, e experimenta cos elementos que o

configuran.

Manexar software específico de simulación de
circuitos eléctricos sinxelos.

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos

TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador.

Entender o funcionamento básico do equipamento
informático. Diferenciar entre hardware e software.

Coñecer os distintos elementos do hardware e as
súas funcións:dispositivos de almacenamento e

procesamento de información, periféricos de
entrada e saída.

Relacionar as distintas unidades de medida de
almacenamento de información.

TEB5.2.1. Manexa programas e software básico.

Saber utilizar programas e software básico:
procesador de texto, folla de cálculo e programa de

deseño gráfico.
Coñecer os distintos tipos de sistemas operativos e

as súas funcións.
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TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos.

Saber utilizar de forma eficiente e segura os
equipamentos informáticos e outros dispositivos

electrónicos.
TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos

técnicos con equipamentos informáticos.
Saber utilizar programas e software básico para
elaborar proxectos, é quen de presentalos e de

difundilos la rede.
TEB5.3.1 Deseña e elabora aplicacións informáticas

sinxelas mediante un contorno de programación
gráfico.

Saber utilizar adecuadamente aplicacións de
progamación tipo scratch para elaborar aplicacións

informáticas sinxelas.

TECNOLOXÍA 4ºESO

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB1.1.1 Describe os elementos e os sistemas

fundamentais que se utilizan na comunicación con fios e
sen eles.

Coñecer e entender os compoñentes dos sistemas
de comunicación principais.

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

Coñecer os distintos formatos de conexión entre
dispositivos dixitais.

TEB1.2.1 Localiza,intercambia e publica información a
través de internet empregando servicios de localización,
comunicación intergrupal e xestores de transmisión de

son, imaxe e datos.

Manexar con fluidez as distintas aplicacións para
a xestión de datos, imaxe,son, ect na rede.

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

Aplicar as medidas de seguridade básicas da
navegación pola rede.

TEB1.3.1 Desenvolve un programa informático sinxelo
para resolver problemas, utilizando unha linguaxe de

programación.

Coñecer as linguaxes de programación máis
utilizadas e o seu propósito. Manexar a nivel

básico algunha aplicación de programación (tipo
Scratch).

TEB1.4.1 Utiliza o computador como ferramenta de
adquisición e interpretación de datos, e como

realimentación doutros procesos cos datos obtidos.
Programar placas Arduino a través do ordenador.

Bloque 2. Instalacións en vivendas.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB2.1.1 Diferencia as instalacións típicas nunha

vivenda
Recoñecer os diferentes tipos de instalación

nunha vivenda e a súa función.

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

Recoñecer os diferentes elementos que
conforman as instalacións dunha vivenda e a súa

función.

Departamento de Tecnoloxía Actualización do 1 de setembro de 2022 Páxina 24 de 71



TEB2.2.1 Interpreta manexa simboloxía de instalacións
eléctricas, calefacción, subministración de auga e

saneamento, aire acondicionado e gas.
Coñecer a simboloxía normalizada para cada

elemento das instalacións das vivendas.

TEB2.2.2 Deseña con axuda de software unha
instalación para unha vivenda tipo con criterios de

eficiencia enerxética.
Utilizar un software para deseño de instalacións

en vivendas de forma básica.

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

Facer montaxes de instalacións sinxelos e
comprender o seu funcionamento.

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

Coñecer as consecuencias do consumo
enerxético e medidas de reducción do mesmo.

Bloque 3. Electrónica.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB3.1.1 Describe o funcionamento dun circuito
electrónico formado por compoñentes elementais.

Explicar o funcionamento de circuitos electrónicos
sinxelos.

TEB3.1.2 Explica as características e as funcións de
compoñentes básicos: resistor, condensador, diodo e
transistor.

Explicar as características e o funcionamento  de
dispositivos electrónicos básicos.

TEB3.2.1 Emprega simuladores para o deseño e
análise de circuitos analóxicos básicos utilizando
simboloxía axeitada.

Deseñar e simular circuitos electrónicos básicos co
software correspondente.

TEB3.3.1 Realiza a montaxe de circuitos electrónicos
básicos deseñandos previamente. Deseñar e montar circuitos electrónicos básicos.

TEB3.4.1 Realiza operacións lóxicas empregando a
álxebra do Boole.

Comprender e realizar as operacións lóxicas da
álxebra de Boole.

TEB3.4.2 Relaciona formulacións lóxicas con
procesos técnicos.

Comprender a relación entre os procesos técnicos e
os circuitos electrónicos que os emplementan.

TEB3.5.1 Resolve mediante portas lóxicas problemas
técnolóxicos sinxelos.

Realizar circuitos lóxicos sinxelos con portas
lóxicas básicas.

Bloque 4. Control e robótica.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB4.1.1 Describe os compoñentes dos sistemas

automáticos
Comprender o funcionamento de sistemas

automáticos sinxelos
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TEB4.1.2 Analiza o funcionamento de automatismos
en dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre

lazo aberto e lazo pechado.
Comprender o funcionamento de sistemas
automáticos de lazo aberto e lazo pechado

TEB4.2.1 Representa e monta automatismos sinxelos Deseñar e facer a montaxe de circuítos automáticos
sinxelos

TEB4.3.1  Desenvolve un programa para controlar un
sistema automático ou un robot que funcione de

forma autónoma en función da realimentación que
recibe do contorno.

Realizar programas sinxelos para o control dun
automatismo sinxelo.

Bloque 5. Pneumática e hidráulica.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB5.1.1 Describe as principais aplicacións das
tecnoloxías hidráulica e pneumática.

Recoñecer a importancia dos circuítos
pneumáticos e hidráulicos na industria e na vida

cotiá.
TEB5.2.1 Identifica e describe as características e o
funcionamento deste tipo de sistemas.

Coñecer o funcionamento dos circuítos
pneumáticos e hidráulicos e dos seus

compoñentes.
TEB5.3.1 Emprega a simboloxía e a nomenclatura para
representar circuítos que resolvan un problema
tecnolóxico.

Coñecer a simboloxía   dos elementos que
conforman este tipo de circuítos e utilizala

correctamente.

TEB5.4.1 Realiza montaxes de circuítos sinxelos
pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou
mediante simulación.

Realizar circuítos pneumáticos e hidráulicos
sinxelos cos equipamentos dos que dispón o taller.

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade.

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TEB6.1.1 Identifica os cambios tecnolóxicos máis

importantes que se produciron ao longo da historia da
humanidade

Coñecer e entender a repercusión dos cambios
tecnolóxicos máis importantes da historia.

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

evolución tecnolóxica.

Facer unha análise formal, funcional,
socioeconómica e técnica dun obxecto

tecnolóxico de uso cotiá.

TEB6.3.1 Elabora xuízos de valor fronte ao
desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de

obxectos, relacionando inventos e descubrimentos co
contexto no que se desenvolven.

Saber facer xuízos de valor sobre o
desenvolvemento da tecnoloxía e os obxectos

tecnolóxicos ao longo da historia.
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TEB6.3.2 Interpreta as modificacións tecnolóxicas,
económicas e sociais en cada período histórico,
axudándose de documentación escrita e dixital.

Comprender o desenvolvemento tecnolóxico,
económico e social ao longo da historia.

TIC’S 4º ESO

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB1.1.1 Interactúa con hábitos adecuados en

contornos virtuais.
Adoptar condutas e hábitos que adecuados na súa

interacción na rede.

TICB1.1.2 Aplica poĺíticas seguras de aplicación de
contrasinais para a protección da información personal.

Adoptar condutas e hábitos que lle permiten
protexerse na súa interacción na rede.

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

información.

Acceder a servicios de intercambio e publicación
de información dixital con criterios de seguridade

e uso responsable.

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

de fraude da web.
Recoñecer e comprender a importancia da

identidade dixital  na web.

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

Recoñecer e comprender os dereitos dos
materiais aloxados na web.

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB2.1.1 Realiza operacións básicas de organización

e almacenamento da información.
Realizar operacións básicas de organización e
almacenamento da información nos equipos

informáticos.

TICB2.1.2 Configura elementos básicos do sistema
operativo e de accesibilidade do equipamento

informático.

Utilizar e configurar equipamentos informáticos,  e
identificar os elementos que os configuran e a súa

función no conxunto.

TICB2.2.1 Resolve problemas vinculados aos sistemas
operativos e ás aplicacións e aos programas vinculados

a estes.

Instalar, desinstalar e xestionar diferentes tipos de
software.

TICB2.3.1 Administra o equipamento con
responsabilidade e coñece aplicacións de

comunicación entre dispositivos.

Saber utilizar software de comunicación entre
diferentes equipos e sistemas.
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TICB2.4.1 Analiza e coñece diversos compoñentes
físicos dun computador, as súas características técnicas

e as conexións entre eles.

Coñecer a arquitectura dun computador, identificar
os seus compoñentes básicos, e describir

as súas características.

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

Coñecer e analizar os elementos e os sistemas que
configuran a comunicación con fíos e sen eles.

Bloque 3.Organización, deseño e produción de información dixital

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB3.1.1 Elabora e maqueta documentos de texto

con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión
de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras

posibilidades de deseño, e interactúa con outras
características do programa.

Saber utilizar aplicacións informáticas de escritorio
para a produción de documentos.

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

numéricos e gráficos.

Saber utilizar aplicacións informáticas de escritorio
para a produción de documentos.

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

información e xerar documentos.

Saber utilizar aplicacións informáticas de escritorio
para a produción de documentos.

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e
texto na elaboración de presentacións, adecuando o

deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público
obxectivo a quen vai dirixido.

Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e
desenvolver capacidades para integralos en

diversas
producións.

TICB3.2.2 Emprega dispositivos de captura de imaxe,
audio e vídeo, edita a información mediante software

específico e crea novos materiais en diversos
formatos.

Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e
desenvolver capacidades para integralos en

diversas
producións.

Bloque 4. Seguridade informática

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB4.1.1 Analiza e coñece dispositivos físicos e

características técnicas, de conexión e de intercambio
de información entre eles.

Adoptar condutas de seguridade activa e pasiva na
protección de datos e no intercambio de

información.

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

Adoptar condutas de seguridade activa e pasiva na
protección de datos e no intercambio de

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

garantir a seguridade.

Adoptar condutas de seguridade activa e pasiva na
protección de datos e no intercambio de

información.

Bloque 5.Publicación e difusión de contidos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB5.1.1 Realiza actividades que requiren compartir
recursos en redes locais e virtuais.

Saber utilizar dispositivos de intercambio de
información coñecendo as características da

comunicación ou da conexión entre eles.

TICB5.2.1 Integra e organiza elementos textuais e
gráficos en estruturas hipertextuais

Saber elaborar e publicar contidos na web que
integren información textual, numérica, sonora e

gráfica.

TICB5.2.2 Deseña páxinas web e  coñece os
protocolos de publicación, baixo estándares
adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade.

Saber elaborar e publicar contidos na web que
integren información textual, numérica, sonora e

gráfica.

TICB5.3.1 Participa colaborativamente en diversas
ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os
propios.

Coñecer os estándares de publicación e emprrgalos
na produción de páxinas web e coas ferramentas das

TIC de carácter social.

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TICB6.1.1 Elabora materiais para a web que
permiten accesibilidade á información
multiplataforma

Usar de forma correcta as ferramentas que permiten a
accesibilidade ás produción dende diversos

dispositivos móbiles e plataformas.

TICB6.1.2 . Realiza intercambio de información en
distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que
ofrecen servizos de formación, lecer, etc

Usar de forma correcta as ferramentas que permiten
a accesibilidade ao intercambio de información

dende diversos dispositivos móbiles e plataformas.

TICB6.1.3 Sincroniza a información entre un
dispositivo móbil e outro dispositivo.

Saber sincronizar de forma correcta a información
entre diversos dispositivos móbiles.

TICB6.2.1 Participa activamente en redes sociais
con criterios de seguridade.

Empregar o sentido crítico e desenvolve hábitos
adecuados no uso e no intercambio da información a

través de redes sociais e plataformas.

TICB6.3.1 Emprega canles de distribución de
contidos multimedia para aloxar materiais propios e
enlazalos noutras producións.

Publicar e relacionar mediante hiperligazóns
información en canles de contidos multimedia,

presentacións, imaxe, audio e vídeo.

Departamento de Tecnoloxía Actualización do 1 de setembro de 2022 Páxina 29 de 71



DESEÑO E IMPRESIÓN 3D 2º BACHARELATO

Bloque 1. Deseño 3D

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
B1.1.1.Comunica ideas mediante o deseño de
prototipos para resolver problemas determinados

Comunicar ideas mediante o deseño de prototipos
para resolver problemas determinados

B1.1.2.Elabora deseños de prototipos con criterios
técnicos e creativos diferenciando as partes que o
forman

Elaborar deseños de prototipos con criterios técnicos
e creativos diferenciando as partes que forman o
mesmo.

B1.1.3.Coñece e emprega software de deseño CAD
Saber empregar con soltura o software de deseño
CAD

Bloque 2. Impresión 3D

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
B2.1.1.Coñece o que é a impresión 3D e as
posibilidades que ofrece

Coñecer a repercusión da impresión 3D e as
posibilidades que ofrece

B2.1.2.Coñece os diferentes tipos de impresoras e os
materiais que empregan

Recoñecer os diferentes tipos de impresoras e os
distintos materiais que empregan

B2.1.3.Coñece e sabe como funciona a impresora
Legio 3D.

Saber como funciona a impresora Legio 3D e
manexala con facilidade.

B2.1.4.Coñece a relación entre os diferentes perfís
de impresión e as súas diferencias.

Saber aplicar os diferentes perfís de impresión según
o tipo de  impresión que vai levar a cabo.

B2.1.5.Dispón a impresora para facer as
impresións

Saber manexar e preparar a impresora para facer as
impresións con soltura.

B2.1.6.Manexo do software  para poder laminar un
deseño

Saber manexar o software pertinente  para levar a
cabo o laminado dun deseño

Bloque 3.  Redes e comunidades de deseño e impresión 3D

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
B3.1.1.Facer buscas na web de obxectos xa
deseñados para imprimir en 3D

Facer buscas na web de obxectos xa deseñados para
imprimir en 3D

B3.1.2. Coñece e sabe manexar programas de
deseño de pezas para impresión 3D online.

Manexar programas de deseño de pezas para
impresión 3D online.
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B3.1.3. Coñece e sabe manexar programas de
laminado para pezas online.

Manexar programas de laminado para pezas online.

B3.1.4. Coñece as aplicacións, os beneficios e a
dimensión da impresión 3d.

Coñece as aplicacións, os beneficios e a dimensión
da impresión 3d.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2º BACHARELATO

Bloque 1. Materiais

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TI2B1.1.1. Explica como se poden modificar as
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa
estrutura interna.

Coñecer a repercusión das modificacións das
propiedades dos materiais en función dos cambios na

súa estrutura interna.

TI2B1.1.2. Selecciona o material máis axeitado para
unha aplicación concreta, obtendo información por
medio das tecnoloxías da información e
comunicación.

Coñecer as propiedades dos ditintos materiais de uso
técnico e as aplicacións máis frecuentes.

Bloque 2. Principios de máquinas

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TI2B2.1.1. Debuxa esbozos de máquinas
empregando programas de deseño CAD e explica a
función de cada un no conxunto.

Deseñar partes de máquinas e mecanismos cun
programa de deseño asistido por ordenador.

TI2B2.1.2. Define as características e a función dos
elementos dunha máquina, interpretando planos de
máquinas dadas.

Interpretar os planos dos elementos das máquinas e
comprende a súa función no conxunto da mesma.

TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas
tendo en conta as enerxías implicadas no seu
funcionamento.

Realizar os cálculos dos rendementos e das enerxías
implicadas no funcionamento das diferentes

máquinas.

TI2B2.2.2. Describe o funcionamento e as partes
dos motores térmicos e eléctricos.

Comprender e explicar o funcionamento das partes
das máquinas térmicas e eléctricas.

Bloque 3. Sistemas automáticos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
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TI2B3.1.1. Define as características e a función dos
elementos dun sistema automático, interpretando
planos e esquemas destes.

Coñecer e explicar a función e as características de
diferentes sistemas automáticos interpretando planos

dos mesmos.

TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de
lazo aberto e pechado e propón exemplos razoados.

Comprender e diferenciar os sistemas de control de
lazo aberto e pechado.

TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos
sistemas de control para aplicacións concretas,
describe a función de cada bloque no conxunto e
xustifica a tecnoloxía empregada.

Deseñar mediante bloques xenéricos sistemas de
control para aplicacións concretas, e saber describir a
función de cada bloque no conxunto  xustificando a
tecnoloxía empregada.

TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais
de entrada e saída dun sistema automático.

Saber manexar os simuladores para verificar
diferentes sinais.

TI2B3.4.1. Monta físicamente circuítos simples,
interpretando esquemas e realizando gráficos dos
sistemas nos puntos significativos.

Saber montar físicamente circuítos simples, saber
interpretar esquemas e realizar gráficos dos sistemas
nos puntos significativos.

Bloque 4. Circuitos e sistemas lóxicos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TI2B4.1.1. Realiza táboas de verdade de sistemas
combinacionais, identificando as condicións de
entrada e a súa relación coas saídas solicitadas.

Saber interpretar e implemetar táboas de verdade para
diferentes circuitos combinacionais con diferentes

requerimentos.

TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos
combinacionais con portas lóxicas a partir de
especificacións concretas, aplicando técnicas de
simplificacións de función, e propón o posible
esquema do circuito.

Saber deseñar e implementar circuitos lóxicos
combinacionais según os diferentes requerimentos.

TI2B4.1.3. Deseña circuítos lóxicos
combinacionais con bloques integrados a partir de
especificacións concretas e propón o posible
esquema do circuito.

Saber deseñar circuítos lóxicos combinacionais con
bloques integrados a partir de especificacións

concretas.  Saber deseñar o esquema do circuito.

TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais
mediante equipamentos reais ou simulados e
verifica a súa forma.

Saber manexar os equipamentos e simuladores para
visualizar sinais en circuítos dixitais.

Bloque 5. Control e progamación de sistemas automáticos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
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TI2B5.1.1. Explica o funcionamento dos biestables
indicando os tipos e as súas táboas de verdade
asociadas

Comprender e saber explicar o funcionamento dos
biestables.

TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e
explica os cambios que se producen nos sináis.

Debuxar o cronograma dun contador e explicar os
cambios que se producen nos sináis.

TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais
típìcos empregando  software de simulación.

Saber manexar os simuladores para  obter sinais de
circuítos secuenciais típìcos.

TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuitos
secuenciais partindo dos esquemas destes e das
características dos elementos que o compoñen

Saber debuxar cronogramas de circuitos secuenciais
partindo dos esquemas destes e das características dos

elementos que o compoñen.

TI2B5.3.1. Deseña circuitos lóxicos secuenciais
sinxelos con biestables a partir de especificacións
concretas e elaborando o esquema do circuito.

Saber deseñar circuitos lóxicos secuenciais sinxelos
con biestables a partir de especificacións concretas e

elaborando o esquema do circuito.

TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que
compoñen un microprocesador tipo e compárao
con algún microprocesador comercial.

Identificar os principais elementos que compoñen un
microprocesador tipo e facer unha comparativa con

algún microprocesador comercial.

TIC’S 2º BACHARELATO

Bloque 1. Programación

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TIC2B1.1.1 Explica as estructuras de

almacenamento para diferentes aplicacións tendo
en conta as súas características.

Explicar as estructuras de almacenamento para
diferentes aplicacións tendo en conta as súas

características.

TIC2B1.2.1 Elabora diagramas de fluxo de
mediana complexidade usando elementos gráficos

e relacionándoos entre si para dar resposta a
problemas concretos

Elaborar diagramas de fluxo de mediana
complexidade usando elementos gráficos e

relacionalos entre si para dar resposta a problemas
concretos

TIC2B1.3.1 Elabora programas de mediana
complexidade definindo o fluxograma
correspondente e escribindo o código

correspondente

Elaborar programas de mediana complexidade
definindo o fluxograma correspondente e escribindo o

código correspondente

TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa
complexidade en problemas máis pequenos

susceptibles de seren programados como partes
separadas

Saber descompoñer problemas de certa complexidade
en problemas máis pequenos susceptibles de seren

programados como partes separadas

Departamento de Tecnoloxía Actualización do 1 de setembro de 2022 Páxina 33 de 71



TIC2B1.4.1 Obtén o resultado de seguir un
programa escrito nun código determinado, partindo

de determinadas condicións.

Saber obter o resultado de seguir un programa escrito
nun código determinado, partindo de determinadas

condicións.

TIC2B1.4.2 Optimiza o código dun programa dado
aplicando procedementos de depuración.

Optimizar o código dun programa dado aplicando
procedementos de depuración.

TIC2B1.5.1 Selecciona elementos de protección de
software para internet relacionándoos con posibles

ataques.

Saber seleccionar  elementos de protección de
software para internet relacionándoos con posibles

ataques.

TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos
elementos de protección física fronte a ataques

externos para unha pequena rede, considerando os
elementos de hardware de protección

Elaborar un esquema de bloques cos elementos de
protección física fronte a ataques externos para unha

pequena rede, considerando os elementos de hardware
de protección

TIC2B1.5.3 Clasifica o código malicioso pola súa
capacidade de propagación e describe as

características de cada un, indicando sobre que
elementos actúan

Saber clasificar o código malicioso pola súa
capacidade de propagación e describe as

características de cada un, indicando sobre que
elementos actúan

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TIC2B2.1.1 Deseña páxinas webs 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

Deseñar páxinas webs 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

TIC2B2.2.1 Elabora traballos utilizando as
posibilidades de colaboración que permiten as
tecnoloxías baseadas na web 2.0

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

TIC2B2.3.1 Explica as características relevantes da
web 2.0 e os principios en que esta se basea

Saber explicar as características relevantes da web 2.0
e os principios en que esta se basea

Bloque 3. Seguridade

Estándar de aprendizaxe Obxectivos
TIC2B3.1.1 Elabora un esquema de bloques cos
elementos de protección física fronte a ataques
externos para unha pequena rede, considerando tanto
os elementos de hardware de protección como as

Elaborar un esquema de bloques cos elementos de
protección física fronte a ataques externos para unha
pequena rede, considerando tanto os elementos de
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ferramentas de software que permiten protexer a
información

hardware de protección como as ferramentas de
software que permiten protexer a información

TIC2B3.2.1 1 Elabora programas de mediana
complexidade utilizando contornos de programación

Elaborar programas de mediana complexidade
utilizando contornos de programación

4. Concreción para cada estándar de aprendizaxe.

PROGRAMACIÓN 2º ESO

Bloque 1. Diagramas de fluxo

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación

PROB1.1.1. Elabora
diagramas de fluxo para

deseñar e representar
algoritmos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe elaborar diagramas de
fluxo para deseñar e

representar algoritmos
sinxelos.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB1.2.1 Analiza
problemas para elaborar

algoritmos que os resolven.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de realizar análises
de problemas sinxelos para
elaborar algoritmos que os

resolven.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun
cuestionario virtual.

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

determinadas condicións.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe obter o resultado de
seguir un algoritmo partindo
de determinadas condicións.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun
cuestionario virtual.

PROB1.3.1. Identifica
elementos característicos

da linguaxe de
progamación en programas

sinxelos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de identificar
elementos característicos da
linguaxe de progamación en

programas sinxelos.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun
cuestionario virtual.

Bloque 2. Programación por bloques.
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Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación

PROB2.1.1. Describe o
comportamento dos

elementos básicos da
linguaxe.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de describir o
comportamento dos

elementos básicos da
linguaxe.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun
cuestionario virtual.

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

progamación.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe empregar
correctamente os elementos
do contorno de traballo de

progamación.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.1.3. Implementa
algoritmos sinxelos usando

elementos gráficos e
interrelacionados para

resolver problemas
concretos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de implementar
algoritmos sinxelos usando

elementos gráficos e
interrelacionados para

resolver problemas
concretos.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun
cuestionario virtual.

PROB2.2.1. Realiza
programas sinxelos na

linguaxe de programación
empregando instrucións

básicas.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe realizar programas
sinxelos na linguaxe de

programación  empregando
instrucións básicas.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.3.1. Realiza
programas de mediana

complexidade na linguaxe
de programación

empregando instrucións
condicionais e iterativas.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de realizar
programas de mediana

complexidade na linguaxe
de programación

empregando instrucións
condicionais e iterativas.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.3.2. Descompón
problemas de certa

complexidade en problemas
máis pequenos susceptibles
de seren programados como

partes separadas.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe descompoñer
problemas de certa
complexidade en

problemas máis pequenos
susceptibles de seren

programados como partes
separadas.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.4.1. Explica as
estruturas de

almacenamento para
diferentes aplicacións tendo

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de explicar as
estruturas de

almacenamento para
diferentes aplicacións

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.
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en conta as súas
características.

tendo en conta as súas
características.

Valoración dun
cuestionario virtual.

PROB2.4.2. Realiza
programas de certa

complexidade na linguaxe
de programación

empregando variables e
estruturas de

almacenamento.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe realizar programas de
certa complexidade na

linguaxe de programación
empregando variables e

estruturas de
almacenamento.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.5.1. Realiza
programas de certa

complexidade na linguaxe
de progamación

empregando eventos,
sensores e fíos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe realizar programas de
certa complexidade na

linguaxe de progamación
empregando eventos,

sensores e fíos.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

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

partindo de determinadas
condicións.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe obter o resultado de
seguir un programa escrito
nun código determinado,
partindo de determinadas

condicións.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

PROB2.6.2. Depura e
optimiza o código dun

programa dado aplicando
procedementos de

depuración.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de depurar e
optimizar o código dun

programa dado aplicando
procedementos de

depuración.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Bloque 3. Programación web.

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de avaliación

PROB3.1.1. Describe as
características

fundamentais e os
comportamentos dos

elementos das linguaxes de
marcas.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe describir as
características

fundamentais e os
comportamentos dos

elementos das linguaxes
de marcas.

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.

Valoración dun cuestionario
virtual.

PROB3.1.2. Identifica as
propiedades dos elementos

da linguaxe de marcas
relacionadas coa

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe identificar as
propiedades dos

elementos da linguaxe de
marcas relacionadas coa

Observación e valoración
do traballo de clase

mediante unha rúbrica.
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accesibilidade e a
usabilidade das páxinas.

accesibilidade e a
usabilidade das páxinas.

Valoración dun cuestionario
virtual.

PROB3.1.3. Deseña
páxinas web sinxelas e

accesibles.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de deseñar
páxinas web sinxelas e

accesibles.

Valoración da construción
da páxina mediante unha

rúbrica.

PROB3.2.1. Elabora
contidos utilizando as

posibilidades que permiten
as ferramentas de creación
de páxinas web e contidos

2.0.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

E quen de elaborar
contidos utilizando as

posibilidades que
permiten as ferramentas
de creación de páxinas

web e contidos 2.0.

Observación sistemática na
realización da páxina e

valoración mediante unha
rúbrica.

TECNOLOXÍA 2º ESO

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos
Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB1.1.1. Deseña
un prototipo que da

solución a un
problema técnico,

mediante o proceso
de resolución de

problemas
tecnolóxicos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de deseñar un
prototipo que da solución a
un problema técnico sinxelo

usando o método de
proxectos.

Valoración do deseño do
proxecto mediante unha rúbrica.

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

prototipo.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de elaborar a
documentación relativa a un

proxecto técnico.

Valoración da documentación da
memoria final do proxecto

mediante unha rúbrica.

TEB1.2.2. Constrúe
un prototipo que dá

solución a un
problema técnico,

mediante o proceso
de resolución de

problemas
tecnolóxicos.

Segunda e terceira
avaliación

É quen de construír un
prototipo que da solución a
un problema técnico usando

o método de proxectos.
Manexa correctamente e de

forma segura as ferramentas.
Emprega correctamente as
técnicas necesarias para o

traballo con diferentes
materiais.

Valoración da construción  do
proxecto mediante unha rúbrica.

Observación directa

TEB1.2.3 Traballa
en equipo de xeito

responsable e
respectuoso.

Segunda e terceira
avaliación.

É quen de traballar en grupo
respectando as ideas e

opinións dos compañeiros/as
do grupo, e expoñendo as
ideas e opinións propias.

Observación sistemática  do
alumnado na realización de
proxectos e prácticas para

realizar un seguimento da súa
evolución como membro dun
grupo que quedará reflectida
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É quen de asumir as tarefas
e responsabilidades que lle

corresponden dentro do
grupo.

mediante escalas numéricas e
descriptivas.

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica.

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB2.1.1

Representa
mediante vistas e

perspectivas
obxectos e sistemas
técnicos, mediante

esbozos e
empregando

criterios
normalizados de
cotación e escala.

Primeira
avaliación

É quen de representar vistas e
perspectivas cabaleiras e
isométricas de obxectos e
sistemas técnicos sinxelos,

mediante esbozos e
empregando criterios

normalizados de cotación e
escala.

Observación directa diaria  da
realización de exercicios e a

súa corrección.

Realización dunha proba
escrita.

TEB2.2.1 Interpreta
esbozos e

bosquexos sinxelos
como elementos de

información de
produtos

tecnolóxicos.

Primeira
avaliación

É quen de interpretar esbozos
e bosquexos sinxelos de
produtos tecnolóxicos.

Observación directa diaria  da
realización de exercicios e a

súa corrección.

Realización dunha proba
escrita.

TEB2.3.1 Produce
os documentos

relacionados cun
prototipo sinxelo

empregando
software específico

de apoio.

Primeira
avaliación

Sabe realizar os planos dun
proxecto empregando un

programa de deseño gráfico.

Análise  das producións dos
alumnos realizadas co

programa de deseño gráfico.

Bloque 3. Materiais de uso técnico.

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e

instrumento de avaliación

TEB3.1.1 Describe
as características

propias dos

Primera y
segunda

avaliación

Coñece a obtención, a
clasificación, características
propiedades e aplicacións da

madeira e dos metais.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.
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materiais de uso
técnico. Identifica as técnicas de

conformación e de unión da
madeira e dos metais.

Coñece a obtención, a
clasificación, as características,
as propiedades e as aplicacións

da madeira e dos metais.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades na
aula virtual. Posterior análise

das mesmas.

TEB3.1.2 Identifica
tipos de materiais

con que están
fabricados obxectos

técnicos cotiás.

Primera y
segunda

avaliación

Sabe identificar os diferentes
tipos de madeiras e de materiais
metálicos nos obxectos técnicos

cotiás.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades na
aula virtual. Posterior análise

das mesmas.
TEB3.2.1 Identifica

e manipula con
seguridade as

ferramentas do
taller en operacións

básicas de
conformación dos
materiais de uso

técnico.

Primera, segunda
e terceira
avaliación

É quen de identificar e
manipular con seguridade as

ferramentas do taller en
operacións básicas de

conformación dos materiais de
uso técnico.

Observación directa diaria do
traballo no taller coas

ferramentas.

TEB3.2.2 Elabora
un plan de traballo

no taller con
especial atención ás

normas de
seguridade e saúde.

Primera, segunda
e terceira
avaliación

É quen de elaborar un plan de
traballo no taller con especial

atención ás normas de
seguridade e saúde.

Análise e corrección do plan
de traballo.

Bloque 4. Máquinas e sistemas: estructuras, mecanismos e circuítos eléctricos.

Estándar de
aprendizaxe

Temporalizació
n Grao mínimo de consecución Procedemento e

instrumento de avaliación
TEB4.1.1 Describe

audiovisual ou
dixitalmente, as
características

propias que
configuran os tipos

Segunda
avaliacion

É quen de diferenciar entre
estrutura natural e estrutura

artificial e coñece as
características de cada tipo de

estrutura artificial identificando
os distintos elementos

estruturais.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.
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de estruturas,
apoiándose en

información escrita

Realización das actividades
na aula virtual. Posterior

análise das mesmas.

TEB4.1.2 Identifica
os esforzos

característicos e a
súa transmisión nos

elementos que
configuran a

estrutura.

Segunda
avaliación

É quen de recoñecer a que tipo
de esforzo están sometidos os

diferentes elementos das
estruturas.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades
na aula virtual. Posterior

análise das mesmas.
TEB4.2.1 Describe

mediante
información escrita

e gráfica, como
transforman e
transmiten o

movemento distintos
mecanismos.

Segunda
avaliación

E quen de diferenciar entre
mecanismo de transmisión e

mecanismo de transformación
do movemento. Identifica e

describe o funcionamento de
elementos de transmisión e de

transformación.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades
na aula virtual. Posterior

análise das mesmas.

TEB4.2.2 Calcula a
relación de

transmisión de
elementos

mecánicos como
poleas e engranaxes.

Segunda
avaliación

Fai cálculos da velocidade de
demais parámetros do

movementos dos distintos
mecanismos e facendo

relacións entre elas.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades
na aula virtual. Posterior

análise das mesmas.
TEB4.2.3 Explica a

función dos
elementos que

configuran unha
máquina ou un
sistema desde o
punto de vista

estrutural e
mecánico.

Segunda
avaliación

Identifica e describe o
funcionamento de elementos de

transmisión e transformación
do movemento.

Observación directa diaria  na
libreta da realización de

exercicios e a súa corrección.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.

Realización das actividades
na aula virtual. Posterior

análise das mesmas.

TEB4.2.4 Simula
mediante software

específico e
mediante simboloxía

Segunda
avaliación

Utiliza o software de
simulación para mecanismos

sinxelos.

Observación e posterior
análise do traballo realizado

co software específico.
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normalizada
sistemas mecánicos.

TEB4.2.5 Deseña e
monta sistemas
mecánicos que
cumplan unha

función
determinada.

Segunda
avaliación

É quen de deseñar e montar
sistemas mecánicos sinxelos

cunhas características
concretas.

Observación directa diaria do
traballo no taller coas

ferramentas.

TEB4.3.1 Deseña e
monta circuitos

eléctricos básicos
empregando
lámpadas,

zumbadores,
motores, baterías e

conectores.

Terceira
avaliación

Coñece os efectos da corrente
eléctrica. Identifica os

elementos básicos dun circuíto
eléctrico e coñece a súa
función. Diferenza entre

circuíto serie, paralelo e mixto.
Deseña circuítos eléctricos

utilizando simboloxía
normalizada. Calcula

magnitudes eléctricas básicas:
I,V,R, P, E

Observación directa diaria do
traballo no taller coas

ferramentas.

TEB4.3.2 Deseña
circuitos eléctricos
básicos, utilizando
software específico

es simboloxía
adecuada, e

experimenta cos
elementos que o

configuran.

Tercera
avaliación

É quen de manexar software
específico de simulación de
circuitos eléctricos sinxelos.

Observación e posterior
análise do traballo realizado

co software específico.

Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación.

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación

TEB5.1.1. Identifica
as partes dun
computador.

Terceira
avaliación

Entende o funcionamento básico
do equipamento informático.
Diferenciar entre hardware e

software.

Coñece os distintos elementos
do hardware e as súas

funcións:dispositivos de
almacenamento e procesamento
de información, periféricos de

entrada e saída.

Realización dunha proba.
Posterior análise da mesma.
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Relaciona as distintas unidades
de medida de almacenamento de

información.

TEB5.2.1. Manexa
programas e

software básico.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe utilizar programas e
software básico: procesador de

texto, folla de cálculo e
programa de deseño gráfico.

Coñece os distintos tipos de
sistemas operativos e  as súas

funcións.

Observación diaria do traballo
coas aplicacións.

Valoración e análise dos
traballos levados a cabo con

ditas aplicacións.

TEB5.2.2. Utiliza
adecuadamente
equipamentos
informáticos e
dispositivos
electrónicos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe utilizar de forma eficiente
e segura os equipamentos

informáticos e outros
dispositivos electrónicos.

Observación directa diaria
durante as clases.

TEB5.2.3. Elabora,
presenta e difunde
proxectos técnicos
con equipamentos

informáticos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe utilizar programas e
software básico para elaborar

proxectos, é quen de presentalos
e de difundilos la rede.

Observación directa.

Valoración dos proxectos
elaborados, da súa exposición

e da súa difusión.

TEB5.3.1 Deseña e
elabora aplicacións

informáticas
sinxelas mediante un

contorno de
programación

gráfico.

Terceira
avaliación

Sabe utilizar adecuadamente
aplicacións de progamación tipo
scratch para elaborar aplicacións

informáticas sinxelas.

Observación directa.

Valoración dos programas
elaborados

TECNOLOXÍA 4ºESO

Bloque 1. Tecnoloxías da información e da comunicación.

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB1.1.1 Describe
os elementos e os

sistemas
fundamentais que se

utilizan na
comunicación con

fios e sen eles.

Primeira
avaliación

Coñece e entende os
compoñentes dos sistemas de

comunicación principais.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

TEB1.1.2 Describe
as formas de
conexión na

Primeira
avaliación

Coñece os distintos formatos
de conexión entre dispositivos

dixitais.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.
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comunicación entre
dispositivos dixitais.

TEB1.2.1
Localiza,intercambi

a e publica
información a través

de internet
empregando
servicios de
localización,

comunicación
intergrupal e
xestores de

transmisión de son,
imaxe e datos.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Manexa con fluidez as
distintas aplicacións para a

xestión de datos, imaxe,son,
ect na rede.

Observación directa diaria e
análise dos traballos publicados.

TEB1.2.2 Coñece as
medidas de
seguridade

aplicables a cada
situación de risco.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Aplica as medidas de
seguridade básicas da
navegación pola rede.

Observación diaria.

TEB1.3.1
Desenvolve un

programa
informático sinxelo

para resolver
problemas,

utilizando unha
linguaxe de

programación.

Terceira
avaliación

Coñece as linguaxes de
programación máis utilizadas
e o seu propósito. Manexa a
nivel básico a aplicación de

programación “scratch”

Observación diaria e análise dos
traballos entregados.

TEB1.4.1 Utiliza o
computador como

ferramenta de
adquisición e

interpretación de
datos, e como
realimentación

doutros procesos
cos datos obtidos.

Terceira
avaliación

É quen de programar placas
Arduino a través do ordenador.

Observación diaria e análise das
prácticas realizadas.

Bloque 2. Instalacións en vivendas.
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Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB2.1.1

Diferencia as
instalacións típicas

nunha vivenda
Primeiro trimestre

Recoñece as diferentes tipos de
instalación nunha vivenda e a

súa función.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

TEB2.1.2 Describe
os elementos que

compoñen as
instalacións nunha

vivenda.

Primeiro trimestre

Recoñece os diferentes
elementos que conforman as

instalacións dunha vivenda e a
súa función.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

TEB2.2.1 Interpreta
manexa simboloxía

de instalacións
eléctricas,

calefacción,
subministración de
auga e saneamento,
aire acondicionado

e gas.

Primeiro trimestre
Coñece a simboloxía

normalizada para cada elemento
das instalacións das vivendas.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

TEB2.2.2 Deseña
con axuda de
software unha

instalación para
unha vivenda tipo

con criterios de
eficiencia
enerxética.

Primeiro trimestre
Utiliza un software para deseño
de instalacións en vivendas de

forma básica.

Observación diaria co software
e análise dos traballos

entregados.

TEB2.3.1 Realiza
montaxes sinxelos e

experimenta e
analiza o seu

funcionamento.

Primeiro trimestre

É quen de facer montaxes de
instalacións sinxelos e

comprende o seu
funcionamento.

Observación diaria do traballo
no taller e análise do mesmo.

TEB2.4.1 Propón
medidas de

reducción do
consumo enerxético

dunha vivenda.

Primeiro trimestre

É consciente das consecuencias
do consumo enerxético e

coñece medidas de reducción
do mesmo.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

Bloque 3. Electrónica.
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Estándar de
aprendizaxe

Temporalizació
n Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB3.1.1 Describe
o funcionamento
dun circuito
electrónico formado
por compoñentes
elementais.

Segundo
trimestre

É quen de explicar o
funcionamento de circuitos

electrónicos sinxelos.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.

TEB3.1.2 Explica
as características e
as funcións de
compoñentes
básicos: resistor,
condensador, diodo
e transistor.

Segundo
trimestre

É quen de explicar as
características e o

funcionamento  de  dispositivos
electrónicos básicos.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise do mesmo.

TEB3.2.1 Emprega
simuladores para o
deseño e análise de
circuitos analóxicos
básicos utilizando
simboloxía
axeitada.

Segundo
trimestre

Deseña e simula circuitos
electrónicos básicos co software

correspondente.

Observación diaria co software
e análise das prácticas

realizadas.

TEB3.3.1 Realiza a
montaxe de
circuitos
electrónicos básicos
deseñandos
previamente.

Segundo
trimestre

Deseña e monta circuitos
electrónicos básicos.

Observación diaria das
prácticas  realizadas no taller.

TEB3.4.1 Realiza
operacións lóxicas
empregando a
álxebra do Boole.

Segundo
trimestre

Comprende e realiza as
operacións lóxicas da álxebra de

Boole.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.
Observación e análise dos

exercicios realizados
diariamente na clase.

TEB3.4.2
Relaciona
formulacións
lóxicas con
procesos técnicos.

Segundo
trimestre

Comprende a relación entre os
procesos técnicos e os circuitos

electrónicos que os
emplementan.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.
Observación e análise dos

exercicios realizados
diariamente na clase.

TEB3.5.1 Resolve
mediante portas
lóxicas problemas

Segundo
trimestre

É quen de realizar circuitos
lóxicos sinxelos con portas

lóxicas básicas.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.
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técnolóxicos
sinxelos.

Observación e análise dos
exercicios realizados
diariamente na clase.

Bloque 4. Control e robótica.

Estándar de aprendizaxe Temporalizació
n

Grao mínimo de
consecución

Procedemento e instrumento
de avaliación

TEB4.1.1 Describe os
compoñentes dos sistemas

automáticos
Segundo e

terceiro trimestre

Comprende o
funcionamento de

sistemas automáticos
sinxelos

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.

TEB4.1.2 Analiza o
funcionamento de

automatismos en dispositivos
técnicos habituais,

diferenciando entre lazo
aberto e lazo pechado.

Segundo e
terceiro trimestre

Comprende o
funcionamento de

sistemas automáticos
de lazo aberto e lazo

pechado

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.

TEB4.2.1 Representa e monta
automatismos sinxelos

Segundo e
terceiro trimestre

É quen de deseñar e
facer a montaxe de

circuítos automáticos
sinxelos

Observación diaria das prácticas
realizadas no taller.

TEB4.3.1  Desenvolve un
programa para controlar un
sistema automático ou un

robot que funcione de forma
autónoma en función da

realimentación que recibe do
contorno.

Segundo e
terceiro trimestre

Sabe realizar
programas sinxelos
para o control dun

automatismo sinxelo.

Observación diaria co software
e análise das prácticas

realizadas.

Bloque 5. Pneumática e hidráulica.

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e instrumento

de avaliación
TEB5.1.1 Describe as
principais aplicacións
das tecnoloxías
hidráulica e pneumática.

Segundo e terceiro
trimestre

Recoñece a importancia
dos circuítos

pneumáticos e
hidráulicos na industria e

na vida cotiá.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.

TEB5.2.1 Identifica e
describe as
características e o

Segundo e terceiro
trimestre

Coñece o funcionamento
dos circuítos

pneumáticos e
hidráulicos e dos seus

compoñentes.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.
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funcionamento deste
tipo de sistemas.

TEB5.3.1 Emprega a
simboloxía e a
nomenclatura para
representar circuítos que
resolvan un problema
tecnolóxico.

Segundo e terceiro
trimestre

Coñece a simboloxía
dos elementos que

conforman este tipo de
circuítos e a utiliza

correctamente.

Realización dunha proba tipo
cuestionario na aula virtual.
Posterior análise da mesma.

Observación diaria das prácticas
realizadas no taller.

TEB5.4.1 Realiza
montaxes de circuítos
sinxelos pneumáticos ou
hidráulicos con
compoñentes reais ou
mediante simulación.

Segundo e terceiro
trimestre

É quen de realizar
circuítos pneumáticos e
hidráulicos sinxelos cos
equipamentos dos que

dispón o taller.

Observación diaria das prácticas
realizadas no taller e análise das

mesmas.

Bloque 6. Tecnoloxía e sociedade.

Estándar de
aprendizaxe

Temporalizació
n

Grao mínimo de
consecución

Procedemento e instrumento de
avaliación

TEB6.1.1 Identifica os
cambios tecnolóxicos
máis importantes que

se produciron ao longo
da historia da
humanidade

Primeiro
trimestre

Coñece e entende a
repercusión dos cambios

tecnolóxicos máis
importantes da historia.

Preguntas orais durante a clase
despois da exposición dos

contidos e da visualización de
vídeos relacionados coa temática.

TEB6.2.1 Analiza
obxectos técnicos e a

súa relación co
contorno, interpretando
a súa función histórica

e a evolución
tecnolóxica.

Primeiro
trimestre

Sabe facer unha análise
formal, funcional,

socioeconómica e técnica
dun obxecto tecnolóxico

de uso cotiá.

Realización dun traballo sobre a
análise  técnica, formal, funcional

e socioeconómica dun obxecto
técnico e valoración do traballo.

TEB6.3.1 Elabora
xuízos de valor fronte
ao desenvolvemento

tecnolóxico a partir da
análise de obxectos,

relacionando inventos e
descubrimentos co
contexto no que se

desenvolven.

Primeiro
trimestre

Fai xuízos de valor sobre
o desenvolvemento da

tecnoloxía e os obxectos
tecnolóxicos ao longo da

historia.

Debate durante a clase e posterior
análise das aportacións e

participación de cada alumno.
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TEB6.3.2 Interpreta as
modificacións
tecnolóxicas,

económicas e sociais
en cada período

histórico, axudándose
de documentación
escrita e dixital.

Primeiro
trimestre

Comprende o
desenvolvemento

tecnolóxico, económico e
social ao longo da

historia.

Presentación e exposición dun
traballo sobre o tema. Análise da

mesma.

TIC 4º ESO

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede
Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e instrumento

de avaliación

TICB1.1.1 Interactúa
con hábitos adecuados
en contornos virtuais.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de adoptar
condutas e hábitos
adecuados na súa

interacción na rede.

- Observación sistemática  do
alumnado no traballo diario para

realizar un seguimento da súa
evolución  que quedará reflectida

mediante escalas numéricas e
descriptivas.

TICB1.1.2 Aplica
políticas seguras de

aplicación de
contrasinais para a

protección da
información personal.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de adoptar
condutas e hábitos que lle

permiten protexerse na
súa interacción na rede.

- Observación sistemática  do
alumnado no traballo diario para

realizar un seguimento da súa
evolución  que quedará reflectida

mediante escalas numéricas e
descritivas.

TICB1.2.1 Realiza
actividades con

responsabilidade sobre
conceptos como a

propiedade e o
intercambio de
información.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de acceder a
servicios de intercambio e

publicación de
información dixital con
criterios de seguridade e

uso responsable.

- Observación sistemática  do
alumnado no traballo diario para

realizar un seguimento da súa
evolución  que quedará reflectida

mediante escalas numéricas e
descritivas.

TICB1.3.1 Consulta
distintas fontes e

navega coñecendo a
importancia da

identidade dixital e os
tipos de fraude da web.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de recoñecer e
comprender os dereitos

dos materiais aloxados na
web.

- Observación sistemática  do
alumnado no traballo diario para

realizar un seguimento da súa
evolución  que quedará reflectida

mediante escalas numéricas e
descritivas.

TICB1.3.2 Diferencia
o concepto de

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

É quen de recoñecer e
comprender os dereitos

- Observación sistemática  do
alumnado no traballo diario para

realizar un seguimento da súa
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materiais suxeitos a
dereitos de autoría e

materiais de libre
distribución.

dos materiais aloxados na
web.

evolución  que quedará reflectida
mediante escalas numéricas e

descritivas.

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e instrumento de

avaliación
TICB2.1.1 Realiza

operacións básicas de
organización e

almacenamento da
información.

Primeira
avaliación

Sabe utilizar e configurar
equipamentos

informáticos,  e identifica
os elementos que os
configuran e a súa

función no conxunto.

- Realización dunha proba
escrita, oral ou dixital.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

TICB2.1.2 Configura
elementos básicos do
sistema operativo e de

accesibilidade do
equipamento
informático.

Primeira
avaliación

Sabe utilizar e configurar
equipamentos

informáticos,  e identifica
os elementos que os
configuran e a súa

función no conxunto.

- Realización dunha proba
escrita, oral ou dixital.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

TICB2.2.1 Resolve
problemas vinculados

aos sistemas
operativos e ás

aplicacións e aos
programas vinculados

a estes.

Primeira
avaliación

Sabe instalar, desinstalar
e xestionar diferentes

tipos de software.

- Realización dunha proba
escrita, oral ou dixital.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

TICB2.3.1 Administra
o equipamento con
responsabilidade e

coñece aplicacións de
comunicación entre

dispositivos.

Primeira
avaliación

Sabe utilizar software de
comunicación entre
diferentes equipos e

sistemas.

- Realización dunha proba
escrita, oral ou dixital.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

TICB2.4.1 Analiza e
coñece diversos

compoñentes físicos
dun computador, as
súas características

técnicas e as
conexións entre eles.

Primeira
avaliación

Coñece a arquitectura dun
computador, identifica os

seus
compoñentes básicos, e

describe
as súas características.

- Realización dunha proba
escrita, dixital ou oral.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.
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TICB2.5.1 Describe as
formas de conexión na

comunicación entre
dispositivos dixitais.

Primeira
avaliación

Coñece e analiza os
elementos e os sistemas

que configuran a
comunicación con fíos e

sen eles.

- Realización dunha proba
escrita, dixital ou oral.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

Bloque 3.Organización, deseño e produción de información dixital

Estándar de
aprendizaxe

Temporalizació
n

Grao mínimo de
consecución

Procedemento e instrumento de
avaliación

TICB3.1.1 Elabora e
maqueta documentos

de texto con
aplicacións

informáticas que
facilitan a inclusión de

táboas, imaxes,
fórmulas, gráficos, así

como outras
posibilidades de

deseño, e interactúa
con outras

características do
programa.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Sabe utilizar aplicacións
informáticas de escritorio

para a produción
de documentos.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

- Análise e valoración dos
traballos levados a cabo coas

aplicacións.

TICB3.1.2 Produce
informes que requiren
o emprego de follas de

cálculo, que inclúan
resultados textuais,

numéricos e gráficos.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Sabe utilizar aplicacións
informáticas de escritorio

para a produción
de documentos.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

- Análise e valoración dos
traballos levados a cabo coas

aplicacións.

TICB3.1.3 Elabora
bases de datos sinxelas

e utiliza a súa
funcionalidade para

consultar datos,
organizar a

información e xerar
documentos.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Sabe utilizar aplicacións
informáticas de escritorio

para a produción
de documentos.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

- Análise e valoración dos
traballos levados a cabo coas

aplicacións.

TICB3.2.1. Integra
elementos multimedia,

imaxe e texto na
elaboración de
presentacións,

adecuando o deseño e

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

É quen de elaborar
contidos de imaxe, audio

e vídeo, e desenvolver
capacidades para

integralos en diversas
producións.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

- Análise e valoración dos
traballos levados a cabo coas

aplicacións.
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a maquetaxe á
mensaxe e ao público
obxectivo a quen vai

dirixido.

TICB3.2.2 Emprega
dispositivos de captura

de imaxe, audio e
vídeo, edita a

información mediante
software específico e
crea novos materiais
en diversos formatos.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

É quen de elaborar
contidos de imaxe, audio

e vídeo, e desenvolver
capacidades para

integralos en diversas
producións.

- Observación directa do traballo
diario e valoración do mesmo.

- Análise e valoración dos
traballos levados a cabo coas

aplicacións.

Bloque 4. Seguridade informática

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e instrumento

de avaliación
TICB4.1.1 Analiza e
coñece dispositivos

físicos e características
técnicas, de conexión e

de intercambio de
información entre eles.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Adopta condutas de
seguridade activa e pasiva

na protección
de datos e no intercambio

de información.

- Realización dunha proba
escrita, dixital ou oral.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.

TICB4.1.2 Coñece os
riscos de seguridade e

emprega hábitos de
protección adecuados.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Adopta condutas de
seguridade activa e pasiva

na protección
de datos e no intercambio

de información.

- Realización dunha proba
escrita, dixital ou oral.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
TICB4.1.3 Describe a

importancia da
actualización do

software e do emprego
de antivirus e de

devasas para garantir a
seguridade.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Adopta condutas de
seguridade activa e pasiva

na protección
de datos e no intercambio

de información.

- Realización dunha proba
escrita, dixital ou oral.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.

Bloque 5.Publicación e difusión de contidos

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TICB5.1.1 Realiza
actividades que
requiren compartir

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe utilizar dispositivos de
intercambio de información

coñecendo

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
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recursos en redes
locais e virtuais.

as características da
comunicación

ou da conexión entre eles.

- Análise e valoración dos
traballos publicados.

TICB5.2.1 Integra e
organiza elementos
textuais e gráficos en
estruturas
hipertextuais

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe elaborar e publicar
contidos na web que integren

información
textual, numérica, sonora e

gráfica.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
- Análise e valoración dos

traballos publicados.

TICB5.2.2 Deseña
páxinas web e
coñece os protocolos
de publicación, baixo
estándares adecuados
e con respecto aos
dereitos de
propiedade.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Sabe elaborar e publicar
contidos na web que integren

información
textual, numérica, sonora e

gráfica.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
- Análise e valoración dos

traballos publicados.

TICB5.3.1 Participa
colaborativamente en
diversas ferramentas
das TIC de carácter
social e xestiona os
propios.

Primeira, segunda
e terceira
avaliación

Coñece os estándares de
publicación e emprégaos na
produción de páxinas web e
coas ferramentas das TIC de

carácter social.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
- Análise e valoración dos

traballos publicados.

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

Estándar de
aprendizaxe

Temporalizació
n Grao mínimo de consecución Procedemento e instrumento

de avaliación
TICB6.1.1 Elabora
materiais para a web
que permiten
accesibilidade á
información
multiplataforma

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Usa de forma correcta as
ferramentas que permiten a
accesibilidade ás produción
dende diversos dispositivos

móbiles e plataformas.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
- Análise e valoración dos

traballos publicados.

TICB6.1.2 . Realiza
intercambio de
información en
distintas plataformas
nas que está
rexistrado/a e que
ofrecen servizos de
formación, lecer, etc

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Usa de forma correcta as
ferramentas que permiten a

accesibilidade ao intercambio
de información dende

diversos dispositivos móbiles
e plataformas.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
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TICB6.1.3
Sincroniza a
información entre un
dispositivo móbil e
outro dispositivo.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Sabe sincronizar de forma
correcta a información entre

diversos dispositivos móbiles.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.

TICB6.2.1 Participa
activamente en redes
sociais con criterios
de seguridade.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Emprega o sentido crítico e
desenvolve hábitos adecuados

no uso e no intercambio da
información a través de redes

sociais e plataformas.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.

TICB6.3.1 Emprega
canles de
distribución de
contidos multimedia
para aloxar materiais
propios e enlazalos
noutras producións.

Primeira,
segunda e
terceira

avaliación

Publica e relaciona mediante
hiperligazóns información en

canles de contidos
multimedia, presentacións,

imaxe, audio e vídeo.

- Observación directa do
traballo diario e valoración do

mesmo.
- Análise e valoración dos

traballos publicados.

DESEÑO E IMPRESIÓN 3D 2º BACHARELATO
Bloque 1. Deseño 3D

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de avaliación

DEIB1.1.1.Comunica ideas
mediante o deseño de
prototipos para resolver
problemas determinados

Primeira
avaliación

É quen de comunicar
ideas mediante o
deseño de prototipos
para resolver problemas
determinados

Valoración dos deseños
levados a cabo cunha

rúbrica.

Observación diaria do
manexo do programa.

DEIB1.1.2.Elabora deseños
de prototipos con criterios
técnicos e creativos
diferenciando as partes que o
forman

Primeira
avaliación

Sabe elaborar deseños
de prototipos con
criterios técnicos e
creativos diferenciando
as partes que forman o
mesmo.

Valoración dos deseños
levados a cabo cunha

rúbrica.

Observación diaria do
manexo do programa.

DEIB1.1.3.Coñece e emprega
software de deseño CAD

Primeira
avaliación

Sabe empregar con
soltura o software de
deseño CAD

Valoración dos deseños
levados a cabo cunha

rúbrica.

Observación diaria do
manexo do programa.
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Bloque 2. Impresión 3D

Estándar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de avaliación

DEIB2.1.1.Coñece o que é a
impresión 3D e as
posibilidades que ofrece

Primeira e
segunda

avaliación

É consciente da
repercusión da
impresión 3D e as
posibilidades que
ofrece

Valoración das respostas
sobre a temática nun

cuestinario.

DEIB2.1.2.Coñece os
diferentes tipos de impresoras
e os materiais que empregan

Primeira e
segunda

avaliación

É quen de recoñecer os
diferentes tipos de
impresoras e os
distintos materiais que
empregan

Valoración das respostas
sobre a temática nun

cuestinario.

DEIB2.1.3.Coñece e sabe
como funciona a impresora
Legio 3D.

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe como funciona a
impresora Legio 3D e
manéxaa con
facilidade.

Observación diaria na aula
das destrezas coa impresora.

DEIB2.1.4.Coñece a relación
entre os diferentes perfís de
impresión e as súas
diferencias.

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe aplicar os
diferentes perfís de
impresión según o tipo
de  impresión que vai
levar a cabo.

Observación diaria na aula
das destrezas coa impresora.

DEIB2.1.5.Dispón a
impresora para facer as
impresións

Primeira e
segunda

avaliación

É quen de manexar e
preparar a impresora
para facer as
impresións con soltura.

Observación diaria na aula
das destrezas coa impresora.

Valoración das impresións
levadas a cabo.

DEIB2.1.6.Manexo do
software  para poder laminar
un deseño

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe manexar o
software pertinente
para levar a cabo o
laminado dun deseño

Observación diaria na aula
das destrezas coa impresora.

Valoración dos laminados
levados a cabo.

Bloque 3.  Redes e comunidades de deseño e impresión 3D

Estándar de aprendizaxe Temporalizació
n

Grao mínimo de
consecución

Procedemento e
instrumento de avaliación

DEIB3.1.1.Facer buscas na
web de obxectos xa
deseñados para imprimir
en 3D

Terceira
avaliación

É quen de facer buscas na
web de obxectos xa
deseñados para imprimir
en 3D

Observación diaria na clase.

Valoración dos resultados
das buscas.
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DEIB3.1.2. Coñece e sabe
manexar programas de
deseño de pezas para
impresión 3D online.

Terceira
avaliación

É quen de manexar
programas de deseño de
pezas para impresión 3D
online.

Valoración dos deseños
realizados cos programas

online.

DEIB3.1.3. Coñece e sabe
manexar programas de
laminado para pezas
online.

Terceira
avaliación

É quen de manexar
programas de laminado
para pezas online.

Valoración do laminado dos
deseños cos programas

online.

DEIB3.1.4. Coñece as
aplicacións, os beneficios e
a dimensión da impresión
3d.

Terceira
avaliación

É consciente das
aplicacións, os beneficios
e a dimensión da
impresión 3d.

Observación diaria na clase.

Valoración das respostas
sobre a temática nun

cuestinario.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 2º BACHARELATO
Bloque 1. Materiais

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución Procedemento e

instrumento de avaliación
TI2B1.1.1. Explica
como se poden
modificar as
propiedades dos
materiais, tendo en
conta a súa estrutura
interna.

Terceira
avaliación

Coñece a repercusión das
modificacións das propiedades
dos materiais en función dos

cambios na súa estrutura
interna.

Realización dun traballo de
investigación.

Exposición do mesmo.

TI2B1.1.2. Selecciona
o material máis
axeitado para unha
aplicación concreta,
obtendo información
por medio das
tecnoloxías da
información e
comunicación.

Terceira
avaliación

Coñece as propiedades dos
ditintos materiais de uso
técnico e as aplicacións máis
frecuentes.

Realización dun traballo de
investigación.

Exposición do mesmo.

Bloque 2. Principios de máquinas

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación
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TI2B2.1.1. Debuxa
esbozos de máquinas
empregando programas
de deseño CAD e
explica a función de
cada un no conxunto.

Segunda
avaliación

É quen de deseñar partes de
máquinas e mecanismos cun
programa de deseño asistido

por ordenador.

Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

TI2B2.1.2. Define as
características e a
función dos elementos
dunha máquina,
interpretando planos de
máquinas dadas.

Segunda
avaliación

É quen de interpretar os planos
dos elementos das máquinas e
comprende a súa función no

conxunto da mesma.

- Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

TI2B2.2.1. Calcula
rendementos de
máquinas tendo en
conta as enerxías
implicadas no seu
funcionamento.

Segunda
avaliación

É quen de realizar os cálculos
dos rendementos e das enerxías
implicadas no funcionamento

das diferentes máquinas.

- Realización de
actividades a través das
plataformas virtuais e na

aula.

TI2B2.2.2. Describe o
funcionamento e as
partes dos motores
térmicos e eléctricos.

Segunda
avaliación

Comprende e é quen de
explicar o funcionamento das

partes das máquinas térmicas e
eléctricas.

-Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

- Preguntas directas na
clase e valoración das

respostas.

Bloque 3. Sistemas automáticos

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e

instrumento de avaliación
TI2B3.1.1. Define as
características e a
función dos elementos
dun sistema automático,
interpretando planos e
esquemas destes.

Primeira e segunda
avaliacion

Coñece e é quen de explicar a
función e as características de

diferentes sistemas
automáticos interpretando

planos dos mesmos.

-Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

- Preguntas directas na
clase e valoración das

respostas.

TI2B3.1.2. Diferencia
entre sistemas de control
de lazo aberto e pechado

Primeira e segunda
avaliacion

Comprende e é quen de
diferenciar os sistemas de
control de lazo aberto e

pechado.

- Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.
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e propón exemplos
razoados.

- Preguntas directas na
clase e valoración das
respostas.

TI2B3.2.1. Deseña
mediante bloques
xenéricos sistemas de
control para aplicacións
concretas, describe a
función de cada bloque
no conxunto e xustifica a
tecnoloxía empregada.

Primeira e segunda
avaliacion

Pode deseñar mediante
bloques xenéricos sistemas
de control para aplicacións
concretas, e sabe describir a
función de cada bloque no
conxunto  xustificando a
tecnoloxía empregada.

- Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

- Preguntas directas na
clase e valoración das
respostas.

- Valoración das prácticas
elaboradas no taller.

TI2B3.3.1. Verifica
mediante simuladores os
sinais de entrada e saída
dun sistema automático.

Primeira e segunda
avaliacion

Sabe manexar os
simuladores para verificar
diferentes sinais.

- Valoración das prácticas
elaboradas no taller.

TI2B3.4.1. Monta
físicamente circuítos
simples, interpretando
esquemas e realizando
gráficos dos sistemas nos
puntos significativos.

Primeira e segunda
avaliacion

Sabe montar físicamente
circuítos simples, sabe
interpretar esquemas e
realiza gráficos dos sistemas
nos puntos significativos.

- Valoración das prácticas
elaboradas no taller.

Bloque 4. Circuitos e sistemas lóxicos

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación
TI2B4.1.1. Realiza
táboas de verdade de
sistemas
combinacionais,
identificando as
condicións de entrada e
a súa relación coas
saídas solicitadas.

Primeira e
segunda
avaliación

Sabe interpretar e implemetar
táboas de verdade para

diferentes circuitos
combinacionais con diferentes

requerimentos.

Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

- Realización dun
cuestionario nas

plataformas virtuais.

TI2B4.1.2. Deseña
circuítos lóxicos
combinacionais con
portas lóxicas a partir
de especificacións

Primeira e
segunda
avaliación

Sabe deseñar e implementar
circuitos lóxicos

combinacionais según os
diferentes requerimentos.

Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.
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concretas, aplicando
técnicas de
simplificacións de
función, e propón o
posible esquema do
circuito.

- Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

TI2B4.1.3. Deseña
circuítos lóxicos
combinacionais con
bloques integrados a
partir de
especificacións
concretas e propón o
posible esquema do
circuito.

Primeira e
segunda
avaliación

Sabe deseñar circuítos lóxicos
combinacionais con bloques

integrados a partir de
especificacións concretas.

Sabe deseñar o esquema do
circuito.

Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

- Realización de
actividades a través das
plataformas virtuais e na

aula.

TI2B4.1.4. Visualiza
sinais en circuítos
dixitais mediante
equipamentos reais ou
simulados e verifica a
súa forma.

Primeira e
segunda
avaliación

Sabe manexar os equipamentos
e simuladores para visualizar

sinais en circuítos dixitais.

Valoración das prácticas
realizadas no taller co

equipamento necesario.

Bloque 5. Control e progamación de sistemas automáticos

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación
TI2B5.1.1. Explica o
funcionamento dos
biestables indicando os
tipos e as súas táboas
de verdade asociadas

Primeira e
segunda

avaliación

Comprende e sabe explicar o
funcionamento dos biestables.

- Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

TI2B5.1.2. Debuxa o
cronograma dun
contador e explica os
cambios que se
producen nos sináis.

Primeira e
segunda

avaliación

É quen de debuxar o
cronograma dun contador e
explicar os cambios que se

producen nos sináis.

- Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

- Realización de
actividades a través das
plataformas virtuais e na

aula.
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TI2B5.2.1. Obtén sinais
de circuítos secuenciais
típìcos empregando
software de simulación.

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe manexar os simuladores
para  obter sinais de circuítos

secuenciais típìcos.

Valoración das prácticas
realizadas no taller co

equipamento necesario.

TI2B5.2.2. Debuxa
cronogramas de
circuitos secuenciais
partindo dos esquemas
destes e das
características dos
elementos que o
compoñen

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe debuxar cronogramas de
circuitos secuenciais partindo

dos esquemas destes e das
características dos elementos

que o compoñen.

-Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

- Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

TI2B5.3.1. Deseña
circuitos lóxicos
secuenciais sinxelos
con biestables a partir
de especificacións
concretas e elaborando
o esquema do circuito.

Primeira e
segunda

avaliación

Sabe deseñar circuitos lóxicos
secuenciais sinxelos con

biestables a partir de
especificacións concretas e
elaborando o esquema do

circuito.

-Realización de
cuestionarios nas

plataformas virtuais.

- Observación directa do
traballo diario e valoración

do mesmo.

TI2B5.4.1. Identifica os
principais elementos
que compoñen un
microprocesador tipo e
compárao con algún
microprocesador
comercial.

Primeira e
segunda

avaliación

É quen de identificar os
principais elementos que

compoñen un microprocesador
tipo e facer unha comparativa
con algún microprocesador

comercial.

- Preguntas directas na
clase e valoración das

respostas.

- Valoración dunha
exposición dos contidos.

TIC II  2º BACHARELATO

Bloque 1. Programación

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e

instrumento de avaliación
TIC2B1.1.1 Explica as

estructuras de
almacenamento para
diferentes aplicacións
tendo en conta as súas

características.

Primeira
avaliación

É quen de explicar as
estructuras de almacenamento

para diferentes aplicacións
tendo en conta as súas

características.

Realización dunha proba.

TIC2B1.2.1 Elabora
diagramas de fluxo de

Primeira
avaliación

É quen de elaborar diagramas
de fluxo de mediana Realización dunha proba.
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mediana complexidade
usando elementos

gráficos e
relacionándoos entre si

para dar resposta a
problemas concretos

complexidade usando
elementos gráficos e

relacionándoos entre si para
dar resposta a problemas

concretos

TIC2B1.3.1 Elabora
programas de mediana

complexidade definindo
o fluxograma

correspondente e
escribindo o código

correspondente

Primeira
avaliación

É quen de elaborar programas
de mediana complexidade
definindo o fluxograma

correspondente e escribindo o
código correspondente

- Observación sistemática
do alumnado no traballo
diario para realizar un

seguimento da súa
evolución  que quedará

reflectida mediante escalas
numéricas e descritivas.

TIC2B1.3.2.
Descompón problemas
de certa complexidade

en problemas máis
pequenos susceptibles
de seren programados
como partes separadas

Primeira
avaliación

É quen de descompoñer
problemas de certa

complexidade en problemas
máis pequenos susceptibles de

seren programados como
partes separadas

- Observación sistemática
do alumnado no traballo
diario para realizar un

seguimento da súa
evolución  que quedará

reflectida mediante escalas
numéricas e descritivas.

TIC2B1.4.1 Obtén o
resultado de seguir un
programa escrito nun
código determinado,

partindo de
determinadas
condicións.

Primeira
avaliación

É quen de obter o resultado de
seguir un programa escrito
nun código determinado,
partindo de determinadas

condicións.

- Observación sistemática
do alumnado no traballo
diario para realizar un

seguimento da súa
evolución  que quedará

reflectida mediante escalas
numéricas e descritivas.

TIC2B1.4.2 Optimiza o
código dun programa

dado aplicando
procedementos de

depuración.

Primeira
avaliación

É quen de optimizar o código
dun programa dado aplicando
procedementos de depuración.

- Observación sistemática
do alumnado no traballo
diario para realizar un

seguimento da súa
evolución  que quedará

reflectida mediante escalas
numéricas e descritivas.

TIC2B1.5.1 Selecciona
elementos de protección

de software para
internet relacionándoos
con posibles ataques.

Primeira
avaliación

É quen de seleccionar
elementos de protección de

software para internet
relacionándoos con posibles

ataques.

Realización dunha proba.

TIC2B1.5.2. Elabora un
esquema de bloques cos
elementos de protección
física fronte a ataques

Primeira
avaliación

É quen de elaborar un
esquema de bloques cos

elementos de protección física
fronte a ataques externos para

Realización dunha proba.
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externos para unha
pequena rede,

considerando os
elementos de hardware

de protección

unha pequena rede,
considerando os elementos de

hardware de protección

TIC2B1.5.3 Clasifica o
código malicioso pola

súa capacidade de
propagación e describe

as características de
cada un, indicando

sobre que elementos
actúan

Primeira
avaliación

Sabe clasificar o código
malicioso pola súa capacidade
de propagación e describe as

características de cada un,
indicando sobre que

elementos actúan

Realización dunha proba

Bloque 2. Publicación e difusión de contidos

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución

Procedemento e
instrumento de

avaliación
TIC2B2.1.1 Deseña
páxinas webs 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

Segunda
avaliación

É quen de deseñar páxinas
webs 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

Observación directa do
traballo diario e valoración
do mesmo.

TIC2B2.2.1 Elabora
traballos utilizando as
posibilidades de
colaboración que
permiten as tecnoloxías
baseadas na web 2.0

Segunda
avaliación

É quen de elaborar traballos
utilizando as posibilidades de
colaboración que permiten as
tecnoloxías baseadas na web
2.0

Observación directa do
traballo diario e valoración
do mesmo.

TIC2B2.3.1 Explica as
características
relevantes da web 2.0 e
os principios en que
esta se basea

Segunda
avaliación

É quen de explicar as
características relevantes da
web 2.0 e os principios en que
esta se basea

Posta en común e análise
dos contidos.
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Bloque 3. Seguridade

Estándar de
aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de

consecución
Procedemento e

instrumento de avaliación
TIC2B3.1.1 Elabora un
esquema de bloques cos
elementos de protección
física fronte a ataques
externos para unha
pequena rede,
considerando tanto os
elementos de hardware
de protección como as
ferramentas de software
que permiten protexer a
información

Terceira
avaliación

É quen de elaborar un
esquema de bloques cos
elementos de protección
física fronte a ataques
externos para unha pequena
rede, considerando tanto os
elementos de hardware de
protección como as
ferramentas de software que
permiten protexer a
información

Análise e valoración dos
traballos.

TIC2B3.2.1 Elabora
programas de mediana
complexidade utilizando
contornos de
programación

Terceira
avaliación

É quen de elaborar
programas de mediana
complexidade utilizando
contornos de programación

-Análise e valoración dos
traballos.

5. Concrecións metodolóxicas que require a materia.

As clases de 2º ESO (Tecnoloxía e Programación) e de 4º (Tecnoloxía e Tic) levaranse a cabo nas aulas de
referencia do alumnado xa que dispoñen dos equipos edixgal para o traballo en aulas virtuais e simuladores ou
aplicacións e programas relacionados cos estándares. Ademais terán como mínimo unha sesión semanal no
taller para poder levar a cabo os proxectos.

No caso de Tecnoloxía industrial de 2º de bacharelato, as clases impatiranse no taller xa que dispón de equipos
informáticos para poder traballar os contidos a través as aulas virtuais, usar simuladores, programas, etc…

No caso das materias TIC de 2º de bacharelato e Deseño e impresión 3D, todas as sesións impartiranse nas
aulas de informática, a través das aulas virtuais, simuladores, programas, etc.

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar.

As necesidades formativas do alumno pódense acadar mediante o uso de diversos materiais curriculares moi
diversos.

Ademais dos apuntamentos elaborados polo departamento que teñen á súa disposición na aula virtual, tamén
contamos, no caso dos cursos da ESO, debido á incorporación do centro ao proxecto “Edixgal”, co material das
editoriais que se aloxan na plataforma de aprendizaxe “EVA”.

Así mesmo no centro contamos con dúas aulas de informática dotadas con 28, 26 ordenadores nos que se
teñen instalados a maqueta corporativa da consellería que conta con algunhas aplicacións para traballar diversos
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contidos da materia, como programas para deseño gráfico, simuladores de circuítos electrónicos, programas de
tratamento de imaxe, de son e de vídeo, aplicacións para traballar programación e robótica, etc.

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.

7.1 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO
ALUMNADO PARA AS MATERIAS: TECNOLOXÍA 2º E 4º ESO E TECNOLOXÍA
INDUSTRIAL  2º BACHARELATO.

Para todos os alumnos  tanto o sistema de avaliación como os criterios de cualificación serán os mesmos.
Ao comezo do curso todos os alumnos foron informados dos  criterios de avaliación e criterios de cualificación
e promoción que o departamento vai seguir para a avaliación dos alumnos e que se terán en conta durante todo
o curso. Tamén foron informados os pais a través das canles de comunicación do centro.
Avaliaranse os estándares cos seguintes instrumentos de avaliación:

1. PROBAS: Test ou cuestionarios (escritas ou en formato dixital).
2. TRABALLOS E PROXECTOS: Traballos de investigación e exposición realizados e proxectos.
3. TRABALLO NA AULA/AULA VIRTUAL: Neste apartado terase en conta o traballo diario na aula e as
actividades da aula virtual da materia de cada alumno

TECNOLOXÍA 2º ESO

PROBAS 60%
PROXECTOS, TRABALLOS 30%

TRABALLO NA AULA 10%

TECNOLOXÍA 4º ESO (ACADÉMICAS)

PROBAS 50%

PROXECTOS, TRABALLOS 25%
TRABALLO NA AULA 25%

TECNOLOXÍA 4º ESO (APLICADAS)

PROBAS 50%

PROXECTOS, TRABALLOS 25%
TRABALLO NA AULA/AULA VIRTUAL 25%

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL 2º BACHARELATO
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PROBAS 50%

PROXECTOS, TRABALLOS 25%
TRABALLO NA AULA/AULA VIRTUAL 25%

En total a suma dos porcentaxes de peso de cada un dos apartados terá que sumar 100 en cada avaliación.

A cualificación de cada unha das 3 avaliacións do curso, virá dada pola media ponderada das cualificacións dos
diversos instrumentos de avaliación, según os seus pesos.

A cualificación final da avaliación ordinaria do curso virá dada pola media aritmética das cualificacións de cada
unha das 3 avaliacións do curso.

Ao longo do curso, o profesorado concretará aqueles traballos e tarefas para que o alumnado que non conseguíu
aprobar,  poda entregalos de novo dentro dun prazo establecido para recuperalos.

A nota final da avaliación ordinaria (para a ESO) e na avaliación extraordinaria (para bacharelato) calcularase
tendo en conta as novas cualificacións obtidas nos traballos e nas recuperacións e seguindo o procedemento
establecido.

7.2 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO
PARA AS MATERIAS: PROGRAMACIÓN 2º ESO, TIC 4º ESO, TIC E DESEÑO E IMPRESIÓN 3D
2º BACHARELATO.

Para todos os alumnos do curso tanto o sistema de avaliación como os criterios de cualificación serán os
mesmos. Ao comezo do curso todos os alumnos foron informados dos  criterios de avaliación e criterios de
cualificación e promoción que o departamento vai seguir para a avaliación dos alumnos e que se terán en conta
durante todo o curso. Tamén foron informados os pais polas diferentes canles de comunicación do centro.

Avaliaranse os estándares cos seguintes instrumentos de avaliación:

TRABALLO NA AULA : Traballos e tarefas e proxectos realizados coas diferentes aplicacións traballadas na
aula
TEST OU CUESTIONARIOS: (escritos ou en formato dixital)

TRABALLO NA AULA (tarefas, proxectos) (90%)

TEST (10%)

En total a suma dos porcentaxes de peso de cada un dos apartados terá que sumar 100 en cada avaliación.
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A cualificación de cada unha das 3 avaliacións do curso, virá dada pola media ponderada das cualificacións dos
diversos instrumentos de avaliación, según os seus pesos.

A cualificación final da avaliación ordinaria do curso virá dada pola media aritmética das cualificacións de cada
unha das 3 avaliacións do curso.

Ao longo do curso, o profesorado concretará aqueles traballos e tarefas para que o alumnado que non conseguíu
aprobar,  poda entregalos de novo dentro dun prazo establecido para recuperalos.

A nota final da avaliación ordinaria (para a ESO) e na avaliación extraordinaria (para bacharelato) calcularase
tendo en conta as novas cualificacións obtidas nos traballos e nas recuperacións e seguindo o procedemento
establecido.

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.

Para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente establecemos os seguintes indicadores de logro:

Avaliación do proceso de ensino:
▪ Realizar a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
▪ Analizar os procesos e os resultados das probas, prácticas, exposicións orais, e actividades en xeral.
▪ Analizar se se traballaron todos os estándares en cada unha das avaliacións e se os resultados destas

melloran ao longo do curso.
▪ Establecer con claridade os criterios de avaliación e de puntuación e informar ó alumnado dos mesmos.
▪ Informar ao alumnado dos resultados obtidos.
▪ Empregar materiais variados en canto a soporte (impreso, audiovisual, informático) e en canto a atender

tanto aos alumnos con ritmo más lento de aprendizaxe como aos que presentan un ritmo máis rápido.
▪ Favorecer a participación activa do alumno, para estimular a implicación na construción dos seus

propios aprendizaxes.
▪ Fomentar a educación en valores.
▪ Enfrontar ao alumnado á resolución de problemas da vida cotiá que esixan aplicar de forma conxunta os

coñecementos adquiridos.

Avaliación da práctica docente:
1 Planificación da práctica docente:

▪ Planificar a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
▪ Realizar a temporalización das unidades tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración

dunha sesión de traballo.
▪ Seleccionar e secuenciar os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos

particulares de cada grupo.
▪ Seleccionar e elaborar os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na

aula taller.
▪ Preparar o material e guións das prácticas que se desenvolverán na aula de informática.
▪ Supervisar de forma continua a resolución de prácticas e realización de tarefas que se desenvolven

durante as sesións de traballo.
▪ Facer posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas, exposicións orais e traballos

indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
2 Traballo na aula :

▪ Resumir e repasar ao comezo de cada sesión os contidos básicos xa traballados en sesións
anteriores.

▪ Utilizar exemplos na introdución de novos contidos.
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▪ Resolver as dúbidas do alumnado dentro e fóra das sesións de traballo se fose necesario.
▪ Utilizar diferentes soportes durante as sesións de traballo.
▪ Seleccionar prácticas e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e

a adquisición das competencias clave.
3 Motivación do alumnado:

▪ Proporcionar ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
▪ Desenvolver actividades de diversos tipos e características.
▪ Fomentar un bo ambiente  na aula.
▪ Organizar a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de

prácticas e proxectos.
Os aspectos anteriormente nomeados avaliaranse en forma de rúbrica:
En canto á Avaliación do proceso de ensino, avaliaranse os seguintes indicadores trimestralmente:

INDICADORES NADA POUCO SUFICIENTE MOITO

Realizase a avaliación inicial a fin de tomar as medidas
individuais ou colectivas necesarias.
Analízanse os procesos e os resultados das probas, prácticas,
exposicións orais, e actividades en xeral.
Analízase se se traballaron todos os estándares en cada unha
das avaliacións e se os resultados destas melloran ao longo do
curso.
Establecéronse con claridade os criterios de avaliación e de
puntuación e informóuse ó alumnado dos mesmos.
Informóuse ao alumnado dos resultados obtidos.

Empregáronse materiais variados en canto a soporte (impreso,
audiovisual, informático) e en canto a atender tanto aos
alumnos con ritmo más lento de aprendizaxe como aos que
presentan un ritmo máis rápido.
Favorecéuse a participación activa do alumno, para estimular a
implicación na construcción dos seus propios aprendizaxes.
Fomentóuse a educación en valores.

Enfrontóuse ao alumnado á resolución de problemas da vida
cotiá que esixan aplicar de forma conxunta os coñecementos
adquiridos.

En canto á Planificación da práctica docente:

INDICADORES NADA POUCO SUFICIENTE MOITO

Planificóse a práctica docente tendo en conta os estándares de
aprendizaxe.
Realizóuse a temporalización das unidades tendo en conta as
horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de
traballo.
Seleccionáronse e secuenciáronse os contidos de maneira
progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada
grupo.
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Seleccionáronse e elaboráronse os materiais e recursos
didácticos para desenvolver a práctica docente na aula taller.
Preparóuse o material e guións das prácticas que se
desenvolveron na aula de informática.
Supervisóuse de forma continua a resolución de prácticas e
realización de tarefas que se desenvolveron durante as sesións
de traballo.
Fíxose a realimentación na entrega e avaliación de prácticas,
exposicións orais e traballos indicando os aspectos nos que o
alumnado pode e debe introducir melloras.

En canto áo Traballo na aula:

INDICADORES NADA POUCO SUFICIENTE MOITO

Resumíronse e repasáronse ao comezo de cada sesión os
contidos básicos xa traballados en sesións anteriores.
Utilizáronse exemplos na introdución de novos contidos.

Resolvéronse as dúbidas do alumnado dentro e fóra das
sesións de traballo cando foi necesario.
Utilizáronse diferentes soportes durante as sesións de traballo.

Seleccionáronse prácticas e actividades en xeral que
permitiron acadar os criterios de avaliación e a adquisición das
competencias.

En canto á Motivación do alumnado:

INDICADORES NADA POUCO SUFICIENTE MOITO

Proporcionóuse ao alumnado o apoio necesario durante o
proceso de ensino-aprendizaxe.
Desenvolvéronse actividades de diversos tipos e
características.
Fomentóuse un bo ambiente na aula.

Promovéuse a participación activa do alumnado.

Organizóuse a aula-taller para que o alumnado dispuxera de
espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes.

O departamento de tecnoloxía establece un plan de traballo para aqueles alumnos que teñan  algunha materia de
tecnoloxía ou tic pendente de cursos anteriores.
A principio do curso, o departamento entregará a cada alumno con materias pendentes unha nota explicativa có
procedemento a levar a cabo. Na nota especificaráselles todo o que deben facer e as datas límite de entrega.
Todo o material que teñen que traballar (probas e actividades) estará á súa disposición nas aulas virtuais da
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materia. A materia pendente dividirase en tres partes a avaliar. Cada unha delas nunha avaliación, levando unha
cualificación no boletín de notas. A última avaliación levarase a cabo no mes de maio.

Criterios de avaliación, cualificación do alumnado con materia pendente.

O criterio de cualificación a seguir será que o alumnado acade un 5 na cualificación da tarefa.

INSTRUMENTO PONDERACIÓN

TAREFAS  NA AULA VIRTUAL 100%

10. Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado acreditar os coñecementos necesarios
en determinadas materias, no caso do bacharelato.

Cando un alumno/a teña que acreditar os coñecementos necesarios na materia de Tecnoloxías da Información e
Comunicación I ou en Tecnoloxía Industrial I por non tela cursada en primeiro de bacharelato, o profesor que
imparta as materias de 2º (Tecnoloxía Industrial II e Tecnoloxías da Información e Comunicación II)
establecerá as probas e os traballos a presentar polo alumnado ao longo do curso co fin de acreditar a
consecución  dos estándares correspondentes ás materias de 1º curso de bacharelato. Estes traballos e probas
serán os que están dispostos para ese fin nas aulas virtuais correspondentes. Os alumnos serán informados e se
lles fará un seguimento da realización desas tarefas. O procedemento será a revisión das tarefas de forma
sistemática e planificada.

INSTRUMENTO PONDERACIÓN

TAREFAS NA AULA VIRTUAL 100%

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

O departamento realizará nestas primeiras semanas de curso  unhas probas iniciais co fin de detectar calquera
dificultade que puidesen presentar os alumnos. Tamén apoiados nos informes individuais dos alumnos do curso
anterior e tamén no caso de alumnos novos, podemos detectar posibles dificultades que presenten algúns
alumnos en concreto.

Se se detectasen necesidades educativas específicas, estableceranse as medidas apropiadas que poden ser:
● Subministración de material de apoio na aula.
● Actividades de reforzo
● Actividades de ampliación
● Ampliación de tempo na realización de probas
● Titorías durante os recreos
● Atención individual intensiva na realización de prácticas

Nas unidades didácticas con contido mais teórico as preguntas realizadas ó comezo da exposición inicial e
durante a mesma, tamén nos permitirá detectar os coñecementos previos dos alumnos e realizar as
modificacións necesarias conforme á realidade detectada.
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Así mesmo a observación do desenvolvemento das diferentes actividades (proxectos, prácticas,..), durante as
que se manterá unha relación e comunicación continua cos alumnos/as permitiranos readaptar continuamente o
proceso para  acadar os estándares marcados.

12. Medidas de atención á diversidade.

O departamento aplicará as medidas de atención á diversidade sempre que sexa necesario das seguintes formas:

- No caso de detectar alumnos con necesidades específicas como dificultades na compresión e asimilación da
materia tratarase de identificar o problema e adaptaranse os estándares, as actividades a realizar e os criterios de
cualificación ao nivel máis axeitado segundo o caso.

Estas medidas serán reforzos, que incluirán unha atención máis individualizada. Estes reforzos poden ir
acompañados dunha serie de actividades máis sinxelas que se elaborarán e que se lle explicarán ao alumno para
que este poida practicalas. E tamén en forma de actividades interactivas sinxelas para que eses alumnos as
poidan traballar a través das plataformas virtuais.

No caso de detectar alumnos con outro tipo de necesidades como as de ampliación e afondamento na materia
tamén se lles adaptarán as actividades e os materiais para que poidan desenvolvelas ao seu nivel de compresión
e dándolles liberdade para o seu desenvolvemento.

No caso de alumnos que se atopen repetindo curso, farase un seguimento específico dos mesmos para detectar
os estándares nos que presentan maior dificultade de asimilación. Adaptaranse os mesmos mediante actividades
máis sinxelas coas que poidan acadar a súa comprensión e as competecias da etapa.

En todos os casos, regúlase o nivel de autonomía e responsabilidade dos alumnos para que eles mesmos,
acompañados do profesor creen a súa propia aprendizaxe.

13. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso que corresponda

Nas unidades didácticas a desenvolver ao longo do curso traballaranse os seguintes elementos transversais:

● Comprensión lectora: o alumnado enfrontarase a diferentes tipos de textos que deberá comprender
para a realización correcta dun exercicio, actividade ou tarefa.

● Expresión oral: a participación nas actividades da aula, o traballo por grupos e a presentación oral dos
traballos son, entre outros, instrumentos a través dos cales os alumnos deberán ir consolidando as súas
destrezas comunicativas.

● Expresión escrita: a elaboración de traballos ou da memoria do proxecto fomentará o uso da expresión
escrita.

● Comunicación audiovisual e TIC: o uso das tecnoloxías da información e a comunicación estará
presente en diversas unidades didácticas por exemplo: ao utilizar programas de simulación e
aplicacións, ó buscar información na rede, na realización de traballos e memorias dos proxectos , ó
realizar actividades interactivas, etc.

● Educación en valores: o traballo en grupo permitiranos fomentar o respecto aos demais, practicar a
tolerancia, a cooperación e a solidariedade, así como a igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres e homes. Neste sentido, fomentaremos o rexeitamento da discriminación das persoas por razón
de sexo o por calquera outra condición o circunstancia persoal ou social.
Evitaremos nas aulas os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan
discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade
das distintas orientacións sexuais.
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Tamén se fomentará a crítica dos hábitos socias e o consumo, así como o fomento do coidado dos seres
vivos e o medio ambiente, contribuíndo a súa conservación e mellora.

● Emprendemento: Coa realización de proxectos fomentaremos o traballo consensuado, a toma de
decisións en común, a valoración e o respecto das opinións dos demais. Así como a autonomía de
criterio e a autoconfianza.

● Educación vial: Aproveitando a análise de obxectos tecnolóxicos como o automóbil incideremos na
importancia do cumprimento das normas de circulación para a mellora da convivencia e a prevención
dos accidentes de tráfico.

14. Actividades complementarias programadas.

O departamento programou para os cursos de Tecnoloxía e ingeniería I de 1º e Tecnoloxía industrial II de 2º de
bacharelato unha visita á escola de Enxeñería de Minas e EnerxÍa na Universidade de Vigo, onde se impartirán
charlas e talleres monográficos sobre temas relacionados con novos materiais.

15. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos

resultados académicos e procesos de mellora.

A programación debe ser un instrumento dinámico para a axuda á tarefa educativa do profesorado de forma que
nos axude a detectar posibles deficiencias na nosa tarefa docente e que nos permita modificala e reconducila
dun xeito tal que podamos mellorar os resultados académicos e os logros dos alumnos.

Para isto estableceremos como procedementos e instrumentos para a avaliación da programación os seguintes:

PROCEDEMENTO AVALIACIÓN
PROGRAMACIÓN

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN

Realizar un feed-back trimestralmente,
acompañado dunha reflexión sobre o
transcurso de todas as sesións: lectivas, de
traballo no taller, de actividades extraescolares,
etc; facendo comparativas dos estándares
propostos e os realmente acadados.

Para isto utilizaremos como instrumento as rúbricas de
“Avaliación do proceso de ensino”, “Planificación do
traballo docente”, “Traballo na aula” e “Motivación do
alumnado” especificadas no punto 8.

Estudo e valoración dos resultados académicos
conseguidos polo alumnado e busca de
estratexias para melloralos.

O instrumento a utilizar para facer esta valoración serán
unhas táboas comparativas onde queden reflectidos o
número de alumnos, e as calificacións obtidas en cada
avaliación coa porcentaxe de aprobados. Estas táboas coas
súas conclusións quedarán reflectidas no libro de actas.

- Todos estes aspectos e conclusións acadadas tras o análise das mesmas reflectiranse na memoria de fin de
curso co obxectivo de deixar constancia dos aspectos importantes a ter en conta no seguinte curso académico no
caso de ser axeitado.
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