
PROGRAMACIÓN 2º ESO: Información Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CONTIDOS 

Bloque 1. Diagramas de fluxo 

1. Diagramas de fluxo: elementos, símbolos e o seu significado; ferramentas. 

2. O termo "algoritmo". Deseño de algoritmos utilizando diagramas de fluxo. 

3. Técnicas de resolución de problemas. 

4. Elementos dun programa informático: estruturas e bloques fundamentais. 

5. Estruturas de control: secuenciais, condicionais e iterativas. 

6. Programación estruturada: procedementos e funcións. 



Bloque 2. Programación por bloques 

1. Elementos da sintaxe da linguaxe. 

2. Elementos do contorno de traballo. 

3. Deseño de algoritmos utilizando ferramentas informáticas. 

4. Instrucións básicas: movemento, aparencia, sons e debuxo. 

5. Instrucións de control de execución: condicionais e bucles 

6. Operadores aritméticos e lóxicos. 

7. Estruturas de almacenamento de datos. Variables e listas. 

8. Instrucións de manexo de controis, sensores e eventos. 

9. Execución. Deseño e realización de probas: tipos de probas e casos de proba. 

10. Depuración e documentación de programas. 

Bloque 3. Programación web 

1. Linguaxes de marcas para a creación de documentos web.HTML. 

2. Accesibilidade e usabilidade en internet. 

3. Ferramentas de creación de contidos da web 2.0. 

 

 



2.  TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO. 

Criterio de 

avaliación 
Estándares 

Grao mínimo para 

superar a área 

Indicador mínimo de logro 

T 1 

 

 

T 2 

 

 

T 3 

 

 

CRITERIOS PARA A CUALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de avaliación / 

Procedementos de avaliación (%)* 

Bloque 1: Diagramas de fluxo 

PRO-B1.1 

1º-PROB1.1.1 - 

Elabora diagramas 

de fluxo para 

deseñar e 

representar 

algoritmos. 

Peso: 10% 

Elabora diagramas de fluxo 

para deseñar e representar 

algoritmos. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Caderno de clase. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 



PRO-B1.2 

1º-PROB1.2.1 - 

Analiza problemas 

para elaborar 

algoritmos que os 

resolven. 

Peso: 5% 

Analiza algúns problemas 

para elaborar algoritmos 

que os resolven. 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

PRO-B1.2 

1º-PROB1.2.2 - 

Obtén o resultado 

de seguir un 

algoritmo partindo 

de determinadas 

condicións. 

Peso: 5% 

Obtén o resultado de seguir 

un algoritmo partindo de 

determinadas condicións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD 

PRO-B1.3 
1º-PROB1.3.1 - 

Identifica elementos 

Identifica elementos 

característicos da linguaxe 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

CMCT, 

CD 



característicos da 

linguaxe de 

programación en 

programas sinxelos. 

Peso: 10% 

de programación en 

programas sinxelos. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

Bloque 2: Programación por bloques 

PRO-B2.1 

1º-PROB2.1.1 - 

Describe o 

comportamento dos 

elementos básicos 

da linguaxe. 

Peso: 10% 

Describe o comportamento 

dalgúns dos elementos 

básicos da linguaxe. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba de interpretación 

de datos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 



PRO-B2.1 

1º-PROB2.1.2 - 

Emprega 

correctamente os 

elementos do 

contorno de traballo 

de programación. 

Peso: 5% 

Emprega correctamente os 

elementos do contorno de 

traballo de programación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD 

PRO-B2.1 

1º-PROB2.1.3 - 

Implementa 

algoritmos sinxelos 

usando elementos 

gráficos e 

interrelacionados 

para resolver 

problemas 

concretos. 

Implementa algoritmos 

sinxelos usando elementos 

gráficos e 

interrelacionados para 

resolver problemas 

concretos. 

 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 

síntese. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 



Peso: 5% 

PRO-B2.2 

1º-PROB2.2.1 - 

Realiza programas 

sinxelos na linguaxe 

de programación 

empregando 

instrucións básicas. 

Peso: 5% 

Realiza programas 

sinxelos na linguaxe de 

programación empregando 

instrucións básicas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 

PRO-B2.3 

1º-PROB2.3.1 - 

Realiza programas 

de mediana 

complexidade na 

linguaxe de 

programación 

empregando 

instrucións 

Realiza programas de 

mediana complexidade na 

linguaxe de programación 

empregando instrucións 

condicionais e iterativas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 



condicionais e 

iterativas. 

Peso: 5% 

PRO-B2.3 

1º-PROB2.3.2 - 

Descompón 

problemas de certa 

complexidade en 

problemas máis 

pequenos 

susceptibles de 

seren programados 

como partes 

separadas. 

Peso: 5% 

Descompón problemas de 

certa complexidade en 

problemas máis pequenos 

susceptibles de seren 

programados como partes 

separadas. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 



PRO-B2.4 

1º-PROB2.4.1 - 

Explica as 

estruturas de 

almacenamento 

para diferentes 

aplicacións tendo en 

conta as súas 

características. 

Peso: 5% 

Explica as estruturas de 

almacenamento para 

diferentes aplicacións. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

PRO-B2.4 

1º-PROB2.4.2 - 

Realiza programas 

de certa 

complexidade na 

linguaxe de 

programación 

empregando 

Realiza programas 

sinxelos na linguaxe de 

programación empregando 

variables. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 



variables e 

estruturas de 

almacenamento. 

Peso: 5% 

PRO-B2.5 

1º-PROB2.5.1 - 

Realiza programas 

de certa 

complexidade na 

linguaxe de 

programación 

empregando 

eventos, sensores e 

fíos. 

Peso: 2.5% 

Realiza programas 

sinxelos na linguaxe de 

programación empregando 

eventos, sensores e fíos. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 



PRO-B2.6 

1º-PROB2.6.1 - 

Obtén o resultado 

de seguir un 

programa escrito 

nun código 

determinado, 

partindo de 

determinadas 

condicións. 

Peso: 2.5% 

Obtén o resultado de seguir 

un programa escrito nun 

código determinado, 

partindo de determinadas 

condicións. 

 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación 

sistemática. 

INSTRUMENTOS: Escala de observación. 

CMCT, 

CD 

PRO-B2.6 

1º-PROB2.6.2 - 

Depura e optimiza o 

código dun 

programa dado 

aplicando 

Depura e optimiza o código 

dun programa dado 

aplicando procedementos 

de depuración. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Xogos de simulación e 

dramáticos. 

CMCT, 

CD 



procedementos de 

depuración. 

Peso: 2% 

Bloque 3: Programación web 

PRO-B3.1 

1º-PROB3.1.1 - 

Describe as 

características 

fundamentais e os 

comportamentos 

dos elementos das 

linguaxes de 

marcas. 

Peso: 5% 

Describe as características 

fundamentais e os 

comportamentos dos 

elementos das linguaxes 

de marcas. 

 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Proba aberta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CCEC 



PRO-B3.1 

1º-PROB3.1.2 - 

Identifica as 

propiedades dos 

elementos da 

linguaxe de marcas 

relacionadas coa 

accesibilidade e a 

usabilidade das 

páxinas. 

Peso: 5% 

Identifica as propiedades 

dos elementos da linguaxe 

de marcas relacionadas 

coa accesibilidade e a 

usabilidade das páxinas. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

INSTRUMENTOS: Resolución de 

exercicios e problemas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

PRO-B3.1 

1º-PROB3.1.3 - 

Deseña páxinas 

web sinxelas e 

accesibles. 

Peso: 5% 

Deseña páxinas web 

sinxelas e accesibles. 
  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 

síntese. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 



PRO-B3.2 

1º-PROB3.2.1 - 

Elabora contidos 

utilizando as 

posibilidades que 

permiten as 

ferramentas de 

creación de páxinas 

web e contidos 2.0. 

Peso: 3% 

Elabora contidos utilizando 

as posibilidades que 

permiten as ferramentas de 

creación de páxinas web e 

contidos 2.0. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das 

producións dos alumnos/as. 

INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 

síntese. 

CCL, 

CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 



3. INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN NA MATERIA DE PROGRAMACIÓN. 

A avaliación require o emprego de ferramentas axeitadas aos coñecementos e competencias, que teñan en conta situacións e contextos 

concretos que permitan aos alumnos demostrar o seu dominio e aplicación, e cuia administración resulte viable. 

A avaliación das aprendizaxes do alumnado abórdase, habitualmente, a través de diferentes técnicas aplicables na aula. Ao avaliar 

competencias, os métodos de avaliación que se muestran máis axeitados son os que se basan na valoración da información obtida das 

respostas do alumnado ante situacións que requiren a aplicación de coñecementos. 

No caso de determinadas competencias requírese a observación directa do desempeño do alumno, como ocorre na avaliación de certas 

habilidades manipulativas, actitudes (cara a lectura, a resolución de problemas, etc.) ou valores (perseverancia, minuciosidade, etc.). E, 

en xeral, o grado en que un alumno desenvolveron as competencias podería ser determinado mediante procedementos como a resolución 

de problemas, a realización de traballos e actividades prácticas, as simulacións ou mediante a elaboración de portfolios. 

Xunto con estes instrumentos, utilizamos tamén probas administradas colectivamente, que constitúen o procedimiento habitual das 

avaliacións nacionais e internacionais que veñen realizándose sobre o rendemento do alumnado. 

Para levar a cabo esta avaliación empregánse probas nas que se combinan diferentes formatos de ítems: 

 Preguntas de resposta pechada, baixo o formato de elección múltiple, nas que so unha opción é correcta e as restantes 

considéranse erradas. 

 



 Preguntas de resposta semiconstruida, que inclúen varias preguntas de resposta pechada dicotómicas ou solicitan ao alumnado 

que complete frases ou que relacione diferentes términos ou elementos. 

 Preguntas de resposta construida que exixen o desenvolvemento de procedementos e a obtención de resultados. Este tipo de 

cuestións contempla a necesidade de acadar un resultado único, aínda que podería expresarse de distintas formas e describirse 

diferentes caminos para chegar ao mesmo. Tanto o procedemento como o resultado valoraranse, para o que hai que establecer 

diferentes niveies de execución na resposta en función do grado de desenvolvemento competencial evidenciado. 

 Preguntas de resposta aberta que admiten respostas diversas, as cales, aínda sendo correctas, poden diferir duns alumnos a 

outros. 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

 Probas de diagnóstico inicial de curso: unha proba de nivel, a realizar dentro da primeira quincena do curso, que permita o 

diagnóstico de necesidades de atención individual. 

 Probas de avaliación por unidade. 

 Actividades propostas polo profesor. 

 Actividades de simulación virtual. 

 Actividades para traballar vídeos e páxinas web. 

 Probas por competencias. 

 



Aplicación da avaliación 

Segundo o momento do curso no que nos atopemos ou o obxectivo que persigamos, as ferramentas de avaliación aplícanse do xeito 

seguinte: 

APLICACIÓN FERRAMENTA OBSERVACIÓNS 

Avaliación inicial ou de 

diagnóstico 

 Proba inicial de curso 

 Actividades/pregunta ao inicio de cada bloque, 

para a exploración de coñecementos previos 

 

Avaliación de estándares de 

aprendizaxe 

 

 Probas de avaliación por unidade. 

 Actividades propostas polo profesor. 

 Portfolio: 

o Simulacións con ordenador (con 

actividades). 

o Vídeos (con actividades). 

o Páxinas web (con actividades). 

 Proba de competencias. 

As actividades propostas polo profesor, os 

instrumentos que forman parte do portafolio do 

alumnado e as tarefas de investigación 

dispoñen de rúbrica de avaliación e están 

asociados aos estándares de aprendizaxe. 



Autoavaliación  Actividades propostas polo profesor.  

 

3.1. Criterios de cualificación. 

Cualificarase do seguinte xeito: 

En cada avaliación seguirase o método de resolución de problemas como ferramenta para acadar as competencias establecidas 

anteriormente. Para valorar o grao de competencia acadado establécense os indicadores que se marcan a continuación, asignando a 

cada un deles un valor en función do grao de consecución na resolución do problema que se plantexe. Non se valorarán todos os 

indicadores en cada avaliación, só aqueles que estean marcados nas unidades correspondentes a esa avaliación. Desta valoración 

obterase un dato numérico. Este dato contribuirá nun 40%   á nota da avaliación: 

 Resolver problemas coa aplicación de expresións matemáticas. 

 Ler, interpretar e redactar informes e documentos. 

 Facer propostas de mellora... 

Desenvolver a iniciativa persoal, a superación persoal, a perseveranza, a autonomía, a autocrítica, a autoestima. 

 Presentación da información. 

Para poder seguir o método de resolución de problemas os alumnos deben dominar os contidos que se establecen para cada unidade. 

Con relación a estes contidos se realizarán  probas orais ou escritas. A media destas probas contribuirá cun 40 % á nota da avaliación. 



O alumno terá a oportunidade de recuperar os contidos non superados nunha proba única referida aos contidos de toda a avaliación. Esta 

recuperación realizarase ao inicio da avaliación seguinte. Nos últimos días do curso darase unha nova oportunidade de recuperar as 

avaliacións suspensas. 

Debido á metodoloxía desta materia é fundamental que o alumno “saiba ser e estar”. Polo tanto considérase fundamental valorar 

positivamente aquelas actitudes que permiten o traballo na aula nun clima de respecto e orde. Todos os alumnos partirán tendo no seu 

haber un 20 % da nota da avaliación por manter actitudes positivas cara o traballo e a orde na aula. No caso de que amosen actitudes 

que dificulten o traballo, na aula ou no seu grupo, irán vendo mermado ese %. Os indicadores que se terán en conta neste caso son os 

seguintes: 

1. Continuas faltas de asistencia. (MÁIS DE 5 por TRIMESTRE) 

2. Non realiza as actividades e tarefas que se lle encomendan. 

3. Non presta atención na clase. Distraído ou facendo outras cousas. 

4. Non colabora co profesor. Entorpece e interrompe a clase. 

5. Non integrado no grupo: illado, retraído, non participa nin se relaciona cos 

demais. 

6. Descoidado e desorganizado co seu material. 



7. Frecuentes incumprimentos das normas de convivencia do centro dentro da 

aula. 

8. Desinterese pola materia. 

9. Non amosa actitudes respectuosas cos compañeiros e/ou co profesor. 

 

Unha avaliación considérase superada cando se acade a puntuación de 5 sobre 10, seguindo as porcentaxes de valoración indicadas nos 

criterios de cualificación. Aqueles alumnos que ó rematar o curso non teñan acadado os Obxectivos Didácticos serán avaliados 

negativamente. 

Teremos presente, asemade, as seguintes consideracións: 

 Será obrigatorio entregar realizadas todas as actividades e traballos complementarios. Se houbera un gran número de actividades non 

entregadas poderán suspender a avaliación. 

 A entrega das actividades fóra do prazo previsto influirá negativamente na cualificación. 

 A falta significativa do material necesario e solicitado para utilizar na aula será cualificada negativamente o mesmo que as faltas de 

ortografía, caligrafía e a deficiente presentación nos traballos propostos polo profesor e realizados polos alumnos. 

 Terase moi en conta as capacidades persoais de cada alumno/a e o esforzo realizado para superarse, esixindo a cada un/unha segundo 

as súas posibilidades e capacidades. 



  

En cada trimestre, a parte conceptual da materia poderá ser avaliada cunha proba individual que incidirá nos aspectos máis importantes 

da mesma.  A valoración da parte conceptual referente ao trimestre representará o 40% da nota da avaliación. 

  A  parte procedemental constará de actividades de carácter práctico relacionadas cos contidos teóricos que se impartan no 

trimestre. Ditas actividades poderán ser de carácter individual o en grupo. Esas actividades unha vez concluidas e presentadas, serán 

valoradas polo docente e dita valoración constituirá o 40% da nota do trimestre. 

  POR ÚLTIMO, SE VALORARÁ A ACTITUDE E  INTERESE AMOSADO POLO/A  ALUMNO/A DE CARA A MATERIA E ESA VALORACIÓN COMPLETARÁ 

A NOTA TRIMESTRAL CUNHA PONDERACIÓN DO 20 % DA MESMA. 

 

 

 



 

 

  INF. BÁSICA  DA  PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍAS 2º ESO 
 
 

1. CONCRECIÓN DO CURRÍCULO EN UNIDADES 
DIDACTICAS 

 

A acción pedagóxica na aula prográmase mediante o desenrolo de unidades didácticas ordenadas e 
secuenciadas. Establécense sete unidades didácticas perfectamente adaptables ao período lectivo 
distribuído en tres trimestres, abarcando os oito bloques de contidos recollidos no currículo oficial e 
tendo en conta a orde pola que se aproba o calendario escolar para curso 2018/2019. 
A continuación desenvólvense ditas unidades didácticas, incluíndo os obxetivos, os contidos,   os 
criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe e as competencias clave. 

 
 

UNIDADE 1: O PROCESO TECNOLÓXICO 
 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 
 a 

b 
f 
g 
h 
l 

  B1.1. Fases do proxecto 
tecnolóxico. A 
tecnoloxía como 
resposta ás 
necesidades humanas. 

  B1.2. Deseño de 
prototipos ou maquetas 
para resolver 
problemas técnicos. 

 
 
  B1.1.   Identificar   e   describir   as 

etapas necesarias para a 
creación  dun produto 
tecnolóxico desde o seu deseño 
ata a súa comercialización. 

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

  CCL 
  CMCCT 
  CD 
  CAA 
  CSC 
  CSIEE 
  CCEC 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
m 
o 

  B1.3. Planificación e 
construción de 
prototipos ou maquetas 
mediante o uso 
responsable de 
materiais, ferramentas 
e técnicas axeitadas. 

  B1.4. Traballo en equipo. 
Distribución de tarefas 
e responsabilidades. 
Seguridade no 
contorno de traballo. 

  B1.5. Documentación 
técnica. Normalización. 

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

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

  CCL 
  CMCCT 
  CD 
  CAA 

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

  CMCCT 
  CAA 
  CSIEE 

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

  CAA 
  CSC 
  CSIEE 

 
 

 



 

 

 
UNIDADE2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 2: Expresión e comunicación técnica 

 b 
f 
n 

  B2.1. Bosquexos, 
esbozos, vistas e 
perspectivas. Cotación 
e escalas. 
Normalización. 

 B2.1.     Representar     obxectos 
mediante vistas e perspectivas 
aplicando criterios de 
normalización e escalas. 

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

  CMCCT 
  CAA 

 
b 
e 
f 
n 

  B2.2. Elementos de 
información de 
produtos tecnolóxicos: 
esbozos e bosquexos. 

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

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

  CMCCT 
  CAA 

b 
e 
f 
h 
o 

  B2.3. Documentación 
técnica asociada a un 
produto tecnolóxico. 
Aplicacións 
informáticas de deseño 
asistido por 
computador e de 
simulación. 

 B2.3.        Explicar        mediante 
documentación técnica as fases 
dun  produto  desde  o  seu 
deseño ata a súa 
comercialización. 

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

  CCL 
  CMCCT 
  CD 
  CAA 

 

 

UNIDADE3: MATERIAIS DE USO TÉCNICO. A madeira e os metais. 
 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 3: Materiais de uso técnico 

 b 
f 
h 
o 

  B3.1.  Materiais  utilizados 
na construción de 
obxectos tecnolóxicos. 

 B3.2.  Propiedades  dos 
materiais técnicos. 

  B3.1. Analizar as propiedades dos 
materiais utilizados na 
construción de obxectos 
tecnolóxicos. 

 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 

b 
e 
f 
g 
m 

  B3.3. Técnicas de traballo 
cos materiais para a 
fabricación dos obxectos 
técnicos. Ferramentas 
do taller. 

 B3.4.       Normas       de 
seguridade e saúde no 
taller. 

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

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

  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 

 

 



 

 

 
UNIDADE 4: ESTRUCTURAS 

 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 4: Máquinas e sistemas: estruturas 

   b 
  f 
  h 
  o 

  B4.1. Estruturas: 
elementos, tipos e 
funcións. 

  B4.2. Esforzos básicos 
aos que están 
sometidas as 
estruturas. 

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

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

  CCL 
  CMCCT 
  CD 

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

  CMCCT 
  CAA 

 
 



 

 

 
UNIDADE 5: MÁQUINAS E MECANISMOS 

 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

 

CC 

BLOQUE 4: Máquinas e sistemas: mecanismos 

 b 
f 
g 
h 
o 

  B4.3. Mecanismos de 
transmisión e 
transformación do 
movemento en 
máquinas e sistemas. 

  B4.4. Relación de 
transmisión. 

  B4.5. Simuladores de 
sistemas mecánicos. 

 B4.2.     Identificar     operadores 
mecánicos de transformación e 
transmisión de movementos en 
máquinas e sistemas e 
empregalos para deseñar e 
montar sistemas mecánicos. 

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

  CCL 
  CMCCT 

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

  CMCCT 

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

  CCL 
  CMCCT 

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

  CMCCT 
  CD 

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

  CMCCT 
  CAA 
  CSIEE 

 
 
 

UNIDADE 6: ELECTRICIDADE 
 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 4: Máquinas e sistemas: circuitos eléctricos 

 b 
e 
f 
g 

 B4.6. Circuítos eléctricos: 
compoñentes básicos, 
funcionamento e 
simboloxía. 

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

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

  CMCCT 
  CAA 
  CSIEE 

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

  CMCCT 
  CD 
  CAA 
  CSIEE 



 

 

 
 
 

UNIDADE 7: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN. O 
COMPUTADOR 

 
 

 

Obx.
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe 
avaliables 

 

CC 

BLOQUE 5: Tecnoloxías da información e comunicación 

 f   
B5.1. Elementos
 dun 
equipamento 

 B5.1.    Distinguir    as    partes 
operativas dun equipamento 
informático. 

  TEB5.1.1.  Identifica  as  partes  dun 
computador. 

  CMCCT 
  CD 

b 
e 
f 
g 
h 
o 

  B5.2. Deseño, elaboración 
e
 comunicació
n    de proxectos   
técnicos coas 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

 B5.2.  Utilizar  un  equipamento 
informático para elaborar e 
comunicar proxectos técnicos 
sinxelos. 

  TEB5.2.1.   Manexa   programas   e 
software básicos. 

  CMCCT 
  CD 

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

  CMCCT 
  CD 

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

  CCL 
  CMCCT 
  CD 
  CAA 
  CSIEE 

b 
e 
f 
g 
n 

  B5.3. Programación de 
aplicacións 
informáticas. 
Estrutura 
 e 
elementos    básicos 
dun
 pro

 B5.3. Deseñar e elaborar unha 
aplicación  mediante un contorno 
de programación gráfico, 
utilizando o proceso de 
resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

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

  CMCCT 
  CD 
  CAA 
  CSIEE 
  CCEC 

 
  



 

 

 
 
 
 

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

A avaliación debe ser continua e individualizada ao longo de todo o proceso de ensinanza- 
aprendizaxe, no que se deben valorar as capacidades de cada alumno. Este proceso farase de forma 
secuencial, a medida que se avance no desenvolvemento de cada unidade didáctica e nos distintos 
espazos que se empreguen: aula-clase e aula-taller. Para valorar o grao de adquisición das 
competencias básicas e a consecución dos obxectivos en cada unidade didáctica, empregaranse os 
seguintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

 

  Observación directa do alumno para coñecela súa actitude, disciplina e o traballo que esta esixe 
(iniciativa e interese, realización de traballos encomendados, resolución de cuestións e problemas, 
participación activa na aula…). 

 

  Observación directa das habilidades e destrezas no traballo de taller e na aula de informática, así 
coma do cumprimento das normas establecidas en cada un destes espazos. 

 

  Comprobación dos seus avances no campo conceptual (preguntas na clase sobre os contidos 
explicados, comentarios na aula sobre algún tema,…). 

 

  Corrección e seguimento das actividades e traballos propostos. 
 

 Seguimento continuado do caderno de traballo e ao final de cada trimestre revisarase 
detalladamente. Asemade tamén se corrixirán e revisarán outras fichas de traballo entregadas 
polo profesor. 

 

  Supervisión das memorias de prácticas e proxectos realizados no taller. 
 

  Realización de probas obxectivas escritas ao remate de cada unidade didáctica.



 

 

 

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

A cualificación trimestral será o resultado da suma obtida polo alumno nos seguintes apartados, de 
acordo coa ponderación prevista para ese efecto: 

 
Instrumentos de 

avaliación 
Observacións Ponderación 

 

• Probas escritas ou no ordenador, aula 

virtual, probas orais : 70% 
CONTIDOS 

CONCEPTUAI
S 

• Traballos adicionais obrigatorios 

( fichas, exercicios, etc.) de habelos 

ata o 30 % 

 
60% 

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMENTAI
S 

 
 
 
 
 
 
 

CONTIDOS 
ACTITUDINAI

S 

• Caderno   de   clase,   realización   das   

tarefas propostas, traballo no taller e na aula 

de informática, memoria das prácticas e/ou 

proxectos. De non haber proxectos esta peso 

sumarase ó epígrafe anterior. 

 

• Actitude    na    aula,    participación,    

interese, comportamento, puntualidade, 

respecto ás normas   establecidas   nos  

distintos   espazos, 

traballo en grupo. 

 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 

Realizarase unha proba escrita ou no ordenador cada dúas unidades didácticas. Ao remate de cada 
avaliación realizarase a media das probas escritas realizadas para obter a nota relativa aos contidos 
conceptuais. 
 
A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das notas obtidas en cada 
tipo de contido, tendo en conta os pesos (en porcentaxe) que se indicaron anteriormente.   

 

Hai unha serie de actitudes e incumprimentos de tarefas e obrigas que suporán a perda de puntos na 
cualificación final da avaliación, e que se especifican deseguido: 

 

  Falta de puntualidade: resta 0,1 puntos 
  Falta de asistencia sen xustificar: resta 0,25 puntos 
  Falta de material: resta 0,1 puntos 
  Non realizar os exercicios ou tarefas obrigatorias: resta 0,25 puntos 
  Incumprimento dalgunha norma de seguridade no taller: resta 0,25 puntos 
  Falta de comportamento na aula: resta 0,25 puntos 
  Falta grave de actitude que implique un parte de incidencias: resta 0,5 puntos 



 

 

 
 
 

A cualificación final do curso obterase facendo a media aritmética das cualificacións 
correspondentes a cada avaliación. Loxicamente esa media debe ser de 5 ou máis puntos para superar 
a materia. 

 

En xuño, realizarase unha proba final na que os alumnos terán oportunidade de recuperar as 
avaliacións que non superaron ao longo do curso. No caso de superar dita proba a cualificación final 
será de 5. 

 

Aqueles alumnos que non superen a materia en xuño, serán convocados a unha proba extraordinaria 
que se realizará en setembro e na que a cualificación obtida  na mesma corresponderá coa nota final, 
sendo necesario acadar unha cualificación mínima de 5 para aprobar a materia. 

 
 





INF. BÁSICA DA PROGRAMACIÓN de TECNOLOXÍAS 3º DE ESO

1 CONCRECIÓN DO CURRICULO EN UNIDADES DIDÁCTICAS

A  acción pedagóxica na aula prográmase mediante o desenvolvemento de unidades didácticas
ordenadas e secuenciadas. Establécense  nove unidades didácticas perfectamente adaptables ao
período lectivo distribuído en tres trimestres, abarcando os cinco bloques de contido recollidos no
currículo oficial  e tendo en conta o calendario  escolar  para o  curso 2017/2018.

Deseguido desenvólvense estas unidades didácticas, incluíndo en cada unha delas os obxectivos, os
contidos, os criterios de avaliación os estándares de aprendizaxe e as competencias clave.

UNIDADE 1. O PROXECTO TECNOLÓXICO

Obxectivos Contidos
Criterios de 
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

C C

a

b

f

g

h

l

Fases do proxecto tecnolóxico. A

tecnoloxía como resposta ás 

necesidades humanas.

O proceso tecnolóxico:

  Necesidade e idea.

  Desenvolvemento.

  Construción.

  Verificación.

  Comercialización.

1. Identificar e describir as 

etapas necesarias para a 

creación dun produto 

tecnolóxico desde o seu 

deseño ata a súa 

comercialización.

1.1. Analiza os obxectos e os sistemas

técnicos para explicar o seu 

funcionamento, distinguir os seus

elementos e as funcións que realizan.

CL

CMCCT

CD

CCSC

CSIEE

CCEC

1.2. Enumera as fases principais do

proxecto tecnolóxico e planifica

adecuadamente o seu desenvolvemento.

1.3. Deseña un prototipo que da solución

a un problema técnico, mediante o 

proceso de resolución de problemas 

tecnolóxicos.

b

e

f

g

h

Idea:

Elementos de información de 

produtos tecnolóxicas: croquis e

esbozos.

Desenvolvemento:

2. Explicar, mediante 

documentación técnica, as 

fases dun produto dende o 

seu deseño ata a súa

comercialización

2.1. Elabora a documentación necesaria

para a planificación da construción do 

prototipo.

CD 

CCSC 

CSIEE
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n   Planos e presuposto.

  Plan de construción.

a

b

c

d

e

f

g

h

o

Recompilación e análise de 

antecedentes.

Documentación técnica asociada

a un produto tecnolóxico. 

Elaboración dos documentos. 

Memoria do proxecto. 3. Produce os documentos 

relacionados cun prototipo 

empregando software 

específico de apoio.

3.1. Realiza buscas de información

relevante en Internet.

CCL

CMCCT

CD

CSIEE

3.2. Elabora memorias e follas de cálculo

para os presupostos.

3.3. Emprega software de presentación 

para a exposición de uso individual ou 

para a súa publicación como documentos

compartidos na rede.

3.4. Emprega programas de simulación 

para comprobar cálculos e verificar o

funcionamento dos deseños.

b

e

f

g

h

n

Bosquexos e croques. 

Vistas de conxunto. 

Planta, perfil e alzado.

Detalles das pezas e das unións.

Despeces.

4. Interpreta croques e 

esbozos como elementos de

información de produtos 

tecnolóxicos

4.1. Interpreta croques e esbozos como

elementos de información de produtos 

tecnolóxicos CD 

CCSC 

CSIEE
4.2. Confecciona representacións 

esquemáticas dos circuítos e prototipos

que desenvolve.

b

f

g

n

Deseño de prototipos ou 

maquetas para resolver 

problemas técnicos. 

Fases do deseño.

Fases da construción.

5. Determinar e calcular os 

elementos mecánicos que 

permiten desenvolver un 

elemento tecnolóxico:

estruturas e mecanismos.

5.1. Deseña e constrúe adecuadamente

os elementos de soporte e estruturas de

apoio.

CMCCT

CD

CCSC

CSIEE

a

b

e

f

g

h

l

n

o

Materiais empregados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos.

Materiais de uso técnico. 

A aula taller.

Seguridade e saúde. 

Sinalización.

6. Realizar as operacións 

técnicas previstas nun plan de

traballo utilizando os recursos 

materiais e organizativos con 

criterios de economía, 

seguridade e respecto polo 

medio ambiente, e valorando 

as condicións do entorno de 

traballo.

6.1. Explica como se poden identificar as 

propiedades mecánicas dos materiais de

uso técnico.

CMCCT

6.2. Respecta as normas de seguridade

eléctrica e física.

6.3. Utiliza con precisión e seguridade os

sistemas de corte e fixación.

6.4. Analiza documentación antes de

afrontar un proceso no taller.

a

b

c

d

f

g

h

l

Traballo en equipo. Distribución

de tarefas e responsabilidades. 

Seguridade no ámbito do 

traballo.

7. Actuar de forma dialogante 

e responsable no traballo en 

equipo, durante todas as fases

do proxecto técnico.

7.1. Colabora cos seus compañeiros

para alcanzar a solución final

CCL

CMCCT

CCSC

CSIEE

CCEC

7.2. Traballa en equipo de maneira

responsable e respectuosa.

7.3. Responsabilizase da súa parte de 

traballo e do traballo total.



Tecnoloxía e medio ambiente:
a   Problemas medioambientais 
b     do desenvolvemento
f tecnolóxico.
g   Desenvolvemento sostible. 
h   Cambio de hábitos de
l consumo.

m

o

8. Investigar a súa influencia 

na sociedade e propoñer 

melloras desde o punto de 

vista tanto da súa utilidade 

como do seu posible impacto

social.

8.1. Analiza e valora de maneira crítica o 

desenvolvemento tecnolóxico e a súa 

influencia no medio ambiente, na saúde

e no benestar persoal e colectivo. CCL

CMCCT

CCS

CCEC

UNIDADE 2. OS PLÁSTICOS

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
C C

a

b

f

g

h

m

o

Materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos.

Materiais plásticos:

  Orixe dos materiais plásticos.

  Transformación dos plásticos.

  Propiedades.

1. Analizar as propiedades dos

materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos, recoñecendo a 

súa estrutura interna, en 

relación coas propiedades que

presentan e as modificacións 

que se poidan producir.

1.1. Recoñece a natureza, procedencia e

obtención dos plásticos.

CMCCT

1.2. Describe as características propias

dos materiais de uso técnico, 

comparando as súas propiedades.

CMCCT

1.3. Describe e valora o impacto 

ambiental producido pola explotación, 

transformación e refugallo dos plásticos, 

así como os beneficios da súa reciclaxe. CCL,

CMCCT,

CAA, CSC,

CSIEE,

CCEC

b

f

h

Propiedades dos materias 

técnicos: técnicas de 

identificación.

Clasificación dos plásticos:

  Clasificación segundo a súa 

estrutura.

  Plásticos industrias.

2. Clasificar os plásticos en 

termoplásticos, termoestables 

e elastómeros, e coñecer as 

súas aplicacións básicas.

2.1. Recoñece as características dos 

plásticos termoplásticos, termoestables e

elastómeros.
CMCCT

2.2. Explica as técnicas de identificación

das propiedades mecánicas dos 

materiais de uso técnico.

CCL

CMCCT CD

CAA CSC

CSIEE

CCEC

b

f

g

h

Técnicas de conformación: 

Inxeción.

Extrusión. 

Soplado.

Moldeo por presión. 

Calandrado. 

Conformado ó vacío.

3. Coñecer as técnicas de 

conformación dos materiais 

plásticos.

3.1. Describe os procesos industriais de

conformación dos plásticos.

CCL

CMCCT

3.2. Identifica as técnicas básicas de 

conformación dos materiais plásticos e a

aplicación de cada unha delas na 

produción de diferentes obxectos.

CCL

CMCCT CD

CAA CSC

CSIEE

CCEC

b

f

Técnicas de manipulación:

Medir.

4. Demostrar ter destrezas

técnicas no uso de materiais,

4.1. Recoñece os útiles, ferramentas e

máquinas utilizados no traballo cos

CMCCT

CAA
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g

h

m

Marcar e trazar. 

Cortar.

Perforar. 

Afinar. 

Unir.

ferramentas e máquinas na

construción de prototipos 

respectando as normas de 

seguridade e saúde no 

traballo.

plásticos.

4.2. Coñece e valora as normas de

seguridade e saúde no traballo. CMCCT

b

f

g

h

l

m

n

Proceso de reciclado do plástico.

Reciclado mecánico

Reciclado químico

Reciclado enerxético

5. Coñecer os beneficios da 

reciclaxe dos plásticos e 

adquirir hábitos de consumo 

que permitan o aforro de 

materias primas.

5.1. Recoñece os símbolos identificativos

dos plásticos que se poden reciclar

CSC

CCL

5.2. Identifica os pasos a seguir para

facer un bo reciclaxe.

CAA

CSC CSIEE

5.3. Distingue os tres tipos de reciclado

do plástico.
CAA 

CSC CSIEE

5.4. Coñece os beneficios da reciclaxe

dos plásticos.

CCL CAA

CSC

UNIDADE 3. MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
C C

a

b

c

f

g

h

m

Materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos.

Materiais pétreos:

  Obtención dos materiais 

pétreos.

  Pedras naturais: caliza, 

mármore, granito, lousa.

  Aglomerantes: xeso, cal, 

cemento, morteiros.

1. Analizar  as propiedades dos

materiais  utilizados  na

construción de  obxectos

tecnolóxicos, recoñecendo  a

súa estrutura interna,  en

relación coas  propiedades  que

presentan e  as  modificacións

que se poidan producir.

1.1. Describe as características propias

dos materiais de uso técnico,

comparando as súas propiedades.

CCL 

CMCCT

CCEC

1.2. Valora o impacto ambiental 

producido pola explotación, 

transformación e refugallo dos pétreos.

CMCCT 

CCEC

1.3. Describe técnicas de traballo

utilizadas cos materiais pétreos.

CCL

CMCCT

1.4. Identifica ferramentas, útiles e 

máquinas utilizadas no traballo con estes

materiais.

CMCCT

b

f

g

h

m

Materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos.

Materiais cerámicos:

  Propiedades Xenerais.

  Proceso de obtención dos 

materiais cerámicos.

  Clasificación dos materiais 

cerámicos: cerámicas grosas

e finas.

2. Analizar  as propiedades dos

materiais  utilizados  na

construción de  obxectos

tecnolóxicos, recoñecendo  a

súa estrutura interna,  en

relación coas  propiedades  que

presentan e  as  modificacións

que     se     poidan     producir.

2.1. Explica as técnicas de 

identificación das propiedades 

mecánicas dos materiais de uso

técnico.

CMCCT

2.2. Describe as características 

propias dos materiais de uso técnico,

comparando as súas propiedades.

CMCCT 

CCEC

2.3. Describe técnicas de traballo 

utilizadas cos materiais cerámicos.

CCL 

CMCCT

2.4. Valora o impacto ambiental

producido pola explotación, 

transformación e refugallo dos

materiais cerámicos.

CMCCT 

CCEC

b

f

g

h

m

Materiais utilizados na 

construción de obxectos 

tecnolóxicos.

Vidro:

  Técnicas de conformación: 

soplado automático, moldeo, 

estirado, flotación sobre un 

baño de estaño, laminado.

3. Coñecer  a obtención,

propiedades e técnicas  de

conformación  do vidro

como material  de  uso

técnico.

3.1. Recoñece propiedades

características e aplicacións de diferentes

tipos de vidro.

CMCCT 

CCEC

3.2. Describe os procesos industriais de

conformación do vidro.

CCL

CMCCT

3.3. Relaciona as técnicas básicas de

conformación do vidro con diferentes

aplicacións.

CMCCT



3.4. Describe o proceso de reciclaxe

do vidro.

CCL 

CMCCT

CCEC

b

c

e

f

g

h

m

Propiedades dos materiais 

técnicos: técnicas de 

identificación.

4. Analizar  as  propiedades

dos  materiais  utilizados  na

construción  de  obxectos

tecnolóxicos,  recoñecendo

a súa estrutura interna,  en

relación coas  propiedades

que  presentan e as

modificacións  que se

poidan producir.

4.1. Explica as técnicas de identificación 

das propiedades mecánicas dos materiais

de uso técnico. CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

4.2. Manipula diferentes tipos de

materiais comprobando as súas

propiedades características e

identificándoos en aplicacións técnicas.

4.3. Presenta un informe cos contidos 

desenvolvidos e expón oralmente o

traballo realizado ó termo do proxecto.

UNIDADE 4. DEBUXO TÉCNICO. APLICACIÓNS INFORMÁTICAS.

Obxectivos Contidos
Criterios

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

C C
avaliables

b
c
e
f
g
h
n

As ferramentas e aplicacións

informáticas no deseño de

obxectos:

- Coñecemento da

aplicación Libre CAD.

- Utilización de Google

Sketch-up.

1. Empregar 

ferramentas e recursos 

informáticos adecuados 

no proceso de deseño 

para xerar a 

documentación 

asociada ao proceso 

tecnolóxico e utilizar

software de deseño en 2 

e 3D para realizar 

debuxos xeométricos 

respectando a 

normalización.

1.1. Diferencia os mapas de puntos

das imaxes vectoriais.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CCEC

1.2. Utiliza software de deseño CAD 

para representa graficamente liñas, 

figuras, obxectos ou elementos do

debuxo técnico aprendidos.

1.3. Descarga programas de 3D 

para realizar debuxos e aplicar 

conceptos da unidade.

1.4. Manexa un programa de deseño 

gráfico para elaborar debuxos 

sinxelos.

1.5. Produce os documentos 

necesarios relacionados cun prototipo

empregando cando sexa necesario 

software específico de apoio.

UNIDADE 5. PRODUCIÓN DE ENERXÍA ELÉCTRICA

Obxectivos Contidos
Criterios de 

avaliación
Estándares de aprendizaxe

CC
avaliables

b

e

f

g

h

l

m

- Enerxía e traballo.

- Enerxías renovables.

- Fontes non renovables de 

enerxía

- Enerxía nuclear

- Centrais eléctricas.

1.    Coñecer  a relación

entre   a   enerxía   e   o

traballo, a  importancia  da

enerxía nuclear, así como

a  diferenza  entre  enerxías

renovables        e        non

renovables     identificando

1.1. Explica coas súas palabras o 

principio de conservación da enerxía.
CCL

CMCCT

CD

CAA

CCEC

CSIEE

1.2. Diferencia as fontes de enerxía

renovables das non renovables 

sinalando o tipo de enerxía.



os recursos  naturais  dos

que  proceden e os

aparellos  ou sistemas  que

permiten  o seu

aproveitamento.

1.3. Recoñece e explica sistemas e 

condicións que permiten a 

transformación dos recursos naturais en

enerxía aproveitable.

1.4. Indica as vantaxes e

inconvenientes das enerxías renovables

fronte ás non renovables.

1.5. Analiza materiais e procesos que

interveñen na fisión e fusión nuclear 

expoñendo conclusións.

a

b

e

f

g

h

l

m

- Impacto ambiental da xeración, 

transporte e uso da electricidade

- Eficiencia e aforro enerxético.

- A factura da enerxía

2. Analizar e valorar de 

maneira crítica o 

desenvolvemento 

tecnolóxico, a creación

masiva de centrais eléctricas,

a dependencia do uso da 

electricidade e a súa 

influencia no medioambiente, 

na saúde e no benestar 

persoal e colectivo.

2.1. Identifica diferentes tipos de 

centrais eléctricas e aspectos que as

caracterizan.

CCL

CM

CD

CAA

CSIEE

CCEC

2.2. Expón de forma esquemática os 

efectos negativos que producen as 

centrais eléctricas, o transporte ou o 

consumo desmesurado de electricidade

no medio ambiente.

2.3. Detecta as similitudes que posúen

as centrais eléctricas.

2.4. Analiza o consumo enerxético 

mundial expoñendo as súas 

conclusións.

2.5. Exemplifica o concepto de 

arquitectura bioclimática desde o seu

propio contexto.

2.6. Pon en práctica os conceptos 

aprendidos sobre algún dos sistemas 

de transformación de enerxía e sobre o

consumo de enerxía.

UNIDADE 6. ELECTRICIDADE

Obxectivos Contidos
Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

C C

b

f

g

h

n

O circuíto eléctrico: elementos, 

funcionamento e simboloxía. 

Conexións en serie, paralela e 

mixtas.

1. Coñecer vos elementos 

básicos dun circuíto eléctrico 

para describir e deseñar 

circuítos sinxelos utilizando a

simboloxía adecuada.

1.1. Describe os compoñentes dun

circuíto eléctrico.
CMCCT 

CD CAA

1.2. Utiliza a simboloxía adecuada nos

deseños de circuítos.
CMCCT

1.3. Analiza, deseña e monta circuítos

eléctricos que resolven problemas

técnicos sinxelos.

CMCCT 

CSIEE



b

f

g

h

n

Magnitudes eléctricas: tensión, 

intensidade e resistencia. Enerxía

e potencia. Relacións e unidades.

Lei de Ohm.

Conexións en serie, paralela e

mixtas.

2. Determinar a tensión, 

intensidade, resistencia, 

potencia e enerxía eléctrica 

empregando os conceptos, 

principios de medida e 

cálculo de magnitudes 

adecuados.

2.1. Usa adecuadamente as unidades

eléctricas de medida.
CMCCT

2.2. Distingue as diferenzas entre

conexión serie, paralela e mixta.
CMCCT

2.3. Calcula as magnitudes eléctricas

básicas en circuítos eléctricos sinxelos.
CMCCT

2.4. Identifica un curtocircuíto. CMCCT

2.5. Coñece a relación entre enerxía e 

potencia e realiza cálculos de consumo

enerxético.

CMCCT 

CSC

f

h

Corrente continua e corrente 

alterna. Estudio comparativo.

3. Analizar os fundamentos 

básicos dos sinais alternos.

3.1. Distingue entre sinal continuo e

alterno, as súas propiedades e

aplicacións.

CMCCT 

CCEC

b

f

g

h

m

Efectos da corrente eléctrica. Lei 

de Joule.

Efectos e aplicacións da corrente

eléctrica. Electromagnetismo. 

Sistemas de control 

electromecánico.

4. Relaciona os efectos da 

enerxía eléctrica e a súa 

capacidade de conversión 

noutras manifestacións 

enerxéticas.

4.1. Explica os principais efectos da

corrente eléctrica e a súa conversión.

CCL

CMCCT

4.2. Coñece as repercusións ambientais

do uso da enerxía eléctrica e posibles

medidas de aforro enerxético.

CMCCT 

CSC

4.3. Coñece mecanismos 

electromagnéticos e sabe como

utilizalos nos seus circuítos.

CMCCT 

CSIEE

f

g

Instrumentos de medida das 

magnitudes eléctricas básicas:

voltímetro, amperímetro e

polímetro.

5. Experimentar con 

instrumentos de medida e 

obter as magnitudes

eléctricas básicas.

5.1. Utiliza os instrumentos de medida

para coñecer as magnitudes eléctricas

de circuítos básicos.

CMCCT

CAA

CSIEE

b

e

f

g

n

Deseño, simulación e montaxe

de circuítos eléctricos. 

Aplicación en proxectos.

6. Deseñar e simular 

circuítos con simboloxía 

adecuada e montar circuítos 

con operadores elementais.

6.1. Deseña circuítos eléctricos básicos,

utilizando software específico e 

simboloxía adecuada, e experimenta

cos elementos que o configuran.

CMCCT

CD CAA

b

f

g

h

m

Análise dun obxecto tecnolóxico

que funcione con enerxía 

eléctrica: o coche eléctrico.

7. Analizar obxectos e 

sistemas técnicos para 

explicar o seu 

funcionamento, distinguir os 

seus elementos, as funcións 

que realizan e o seu impacto 

social.

7.1. Distingue os distintos elementos

dun obxecto tecnolóxico e a súa función

no conxunto. CMCCT

8.2. Analiza as características de 

compoñentes eléctricos e 

electromecánicos dun obxecto ou

sistema tecnolóxico.

CMCCT 

CAA

8.3. Explica o impacto social e 

medioambiental do uso dun obxecto

tecnolóxico.

CSC

CCEC

UNIDADE 7. ELECTRÓNICA BÁSICA

Obxectivos Contidos
Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

C C

b

c

e

Historia da electrónica. 1. Coñecer a orixe da 

electrónica

1.1. Recoñece algúns dos científicos

que contribuíron coas súas teorías e

inventos a difundir a estrutura e a

CCL 

CD

CSC
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f

h

l

natureza da electrónica e a época na

que o desenvolveron.

b

f

g

h

n

Introdución á electrónica básica: a

resistencia, o condensador e o 

relé.

2. Analizar, deseñar e 

simular circuítos eléctricos

en continua e sinalar as 

características básicas de

funcionamento, simboloxía e 

a aplicación dalgúns 

compoñentes electrónicos 

pasivos como : a 

resistencia, o condensador e

o relé

2.1. Sinala as características, símbolos

e aplicacións dos compoñentes 

electrónicos básicos: resistencias 

variables, condensadores e relés .

CCL

CMCCT

SIEP

CAA

2.2. Distingue o significado do circuíto 

aberto e do curtocircuíto.

2.3. Deseña e monta circuítos 

electrónicos básicos empregando 

lámpadas, zumbadores, motores, 

baterías, conectores, condensadores e

resistencias.

b

f

g

h

n

Os semicondutores. 

O diodo.

O transistor.

3. Analizar, as 

características básicas de 

funcionamento, simboloxía e 

a aplicación dos 

semicondutores: diodos e 

transistores.

3.1. Diferencia entre semicondutor

intrínseco e extrínseco.

CCL

CMCT

CD

CAA

CEC

SIEP

3.2. Observa e analiza o 

comportamento, a polarización e a

curva ideal dos diodos.

3.3. Identifica diodos como 

rectificadores e diodos tipo ZENER para

estabilización.

3.4. Recoñece dispositivos e obxectos

que dispoñen dun diodo LED como

emisor de luz.

3.5. Comprende e explica coas súas

palabras que son os diodos e os 

transistores como detectores de luz

(fotodetectores).

3.6. Describe que é o transistor en

réxime lineal (amplificador de corrente).

3.7. Identifica as zonas de traballo dun

transistor como interruptor de corrente.

3.8. Define conceptos e resolve

problemas relacionados co

funcionamento dun transistor.

a

c

e

f

n

Deseño, simulación e montaxe

de circuítos electrónicos. 

Aplicación en proxectos.

4. Deseñar e simular 

circuítos con simboloxía 

adecuada e montar circuítos 

con operadores elementais.

4.1. Deseña circuítos electrónicos 

básicos, utilizando software específico e

simboloxía adecuada, e experimenta

cos elementos que o configuran.

CMCCT

CD CAA

b

e

f

g

n

Sistemas de control por 

ordenador. Elementos básicos de

programación.

5. Deseñar, montar e

programar un sistema

sinxelo de control.

5.1. Elabora un programa informático

que xestione o funcionamento dun 

sistema de control.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC



UNIDADE 8.  O ORDENADOR UNHA FERRAMENTA ESENCIAL

Obxectivos Contidos
Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

C C

b
e
f
g
h

Elementos dun equipo 
informático.
Arquitectura do ordenador:
 Placa base e conexión de 

dispositivos
 Conexión de dispositivos 

externos

1. Distinguir as  partes
operativas dun equipo
informático.

1.1. Describe as partes dun 
computador.

CMCCT 
CD

2. Saber como conectar 
compoñentes físicos a un 
computador.

2.1.  Identifica as partes dun
computador e é capaz de substituír
e montar pezas crave.

CMCCT 
CD

b
e
f
g
h

Sistema operativo:
 Tipos de software
 Funcións
 Instalación de aplicacións

  Windows
  Linux
  Sistemas operativos 

móbiles

3. Manter e optimizar as 
funcións principais dun 
computador, tableta ou 
teléfono móbil nos 
aspectos referidos ao seu 
uso, a súa seguridade e 
ás funcións do sistema 
operativo.

3.1  Coñece  os  distintos  tipos  de 
software e as súas aplicacións.

CMCCT 
CD

3.2 Sabe cales son as funcións do
sistema operativo  e utilízaas para
xestionar un equipo informático.

CMCCT 
CD

3.3. Instala e manexa programas e
software  básicos,  para elaborar a
documentación dun  proxecto
tecnolóxico.

CD 
CSIEE

b
e
f
g
h

Deseño, elaboración e 
comunicación de proxectos 
técnicos coas tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.
 Folla de cálculo: realización 

de cálculos con funcións 
básicas e representación 
mediante gráficos.

 Presentacións multimedia.
 Aplicacións na nube. 

Realidade aumentada.
 Estudios e profesións 

vinculados coas TIC

4. Crear documentos con 
diversos formatos que 
incorporen texto, imaxes, 
audio e vídeo utilizando 
distintas aplicacións.

4.1.  Utiliza  follas  de  cálculo  para 
realizar cálculos e gráficos.

CMCCT
CD CAA

4.2.  Utiliza ferramentas informáticas
para  planificar  un proxecto
tecnolóxico.

CD 
CSIEE

4.3. Investiga, recompila e analiza
información mediante as TIC.

CD 
CAA

4.4. Crea presentacións que 
incorporan elementos multimedia.

CD

4.5. Utiliza ferramentas  de
almacenamento, compartición  e
creación   colaborativa   de
documentos   e   presentacións   en
liña.

CD
CSC
CAA

4.6. Edita e dá forma a documentos 
de texto.

CD 
CSC

b
e
f
g
h

Mural dixital. Ferramentas e 
aplicacións básicas para a 
busca, a descarga, o 
intercambio e a publicación de 
información.

5. Utilizar un equipo 
informático para elaborar 
e comunicar proxectos 
técnicos.

5.1. Utiliza adecuadamente  equipos
informáticos  e  dispositivos
electrónicos  como fonte  de
información e para crear contidos.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC

CSIEE
CCEC

5.2. Elabora,  presenta e difunde
proxectos  técnicos con  equipos
informáticos.
5.3.  Incorpora  elementos  da  web
2.0 (aplicacións na nube,  realidade
aumentada,  almacenamento virtual)
na documentación  dos seus
proxectos.
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   UNIDADE 9:     FUNDAMENTOS DE INTERNET.         SEGURIDADE.                           

Obxectivos Contidos
Criterios de
avaliación

Estándares de aprendizaxe
avaliables

C C

a
c
d
e
h

Licenzas de uso:
 Autoría
 Comercial/Non comercial
 Sen obras derivadas
 Compartir igual
Clasificación de software:
 Libre
 Propietario
 Comercial
 Freeware
 De dominio público

1. Identificar e respectar
os dereitos de uso dos 
contidos e dos 
programas na rede.

1.1. Compara os diferentes modelos
de licenza para o software: software 
privativo, software libre, pago por 
uso.

CCL
CMCCT

CD
CSC

CSIEE
CCEC

1.2. Describe e respecta os 
diferentes modelos de xestión de 
dereitos para os contidos: dereitos 
reservados, dereitos de 
compartición.

b
e
f
g
h

Comunicación entre 
ordenadores.
Redes de ordenadores.
Concepto de protocolo.
Dominios:
 Busca de dominios libres
 Rexistro

2. Describir a estrutura 
básica de Internet

2.1. Distingue os elementos de 
conmutación: switches, routers.

CMCCT
CD CSC
CCEC

2.2. Explica o funcionamento de 
servidores, clientes e intercambios
de mensaxes na rede.

2.3. Utiliza os nomes de dominio, 
direccións IP e direccións MAC.

2.4. Describe os servidores de 
nomes de dominio.

2.5. Describe os pasos que hai que 
dar para rexistrar un dominio en 
Internet.

a
b
e
h

Medidas de seguridade no uso 
dos sistemas de intercambio
de información. 
Botnet
Phishing
Troyanos
Gusanos
Malware

3. Utilizar de forma 
segura sistemas de 
intercambio de 
información.

3.1. Distingue virus e malware.

CMCCT
CD

CCEC

3.2. Distingue software malicioso.

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

a
b
c
d
e
f
g
h
l
n

Ferramentas e aplicacións 
básicas para a busca, a 
descarga, o intercambio e a 
publicación de información. 
Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación.

4. Describir as 
aplicacións da Web 2.0, 
as súas características 
fundamentais, os 
procedementos de 
rexistro e o seu uso 
responsable.

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

CMCCT
CD

CSC
CSIEE
CCEC

4.2. Describe e utiliza ferramentas 
de colaboración como os wikis e 
publicación como os blogues.

4.3. Describe e utiliza ferramentas e 
servizos de micropublicación como 
Twitter, Instagram, etc.



4.4. Describe e utiliza ferramentas 
de almacenamento e compartición 
de documentos como GoogleDrive, 
Dropbox, etc.

4.5. Describe e utiliza ferramentas
de publicación, edición e 
compartición de fotografías e 
recursos gráficos como Flickr, 
Picasa, etc.

4.6. Describe e utiliza outras
aplicacións e servizos.

4.7. Coñece os principios da 
identidade dixital e mantén a súa 
presenza en redes sociais de forma
segura e responsable.

2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

A  avaliación debe ser continua e individualizada ao longo de todo o proceso de ensinanza-
aprendizaxe, no que se deben valorar as capacidades de cada alumno. Este proceso farase de forma
secuencial, a medida que se avance no desenvolvemento de cada unidade didáctica e nos distintos
espazos  que  se  empreguen:  aula-clase,  taller  e  aula  de  informática.  Para  valorar  o  grao  de
adquisición das competencias básicas e a consecución dos obxectivos en cada unidade didáctica,
empregaranse os seguintes procedementos e instrumentos de avaliación:

  Observación directa do alumno para coñecela súa actitude, disciplina e o traballo que esta esixe
(iniciativa e interese, realización de traballos encomendados, resolución de  cuestións e
problemas, participación activa na aula…).

  Observación directa das habilidades e destrezas no traballo de taller e na aula de informática, así
coma do cumprimento das normas establecidas en cada un destes espazos.

  Comprobación dos seus avances no campo conceptual (preguntas na clase sobre os contidos
explicados, comentarios na aula sobre algún tema,…).

  Corrección e seguimento das actividades e traballos propostos.

 Seguimento continuado do  caderno de traballo  e ao final de cada trimestre revisarase
detalladamente. Asemade tamén se corrixirán e revisarán outras fichas de traballo entregadas
polo profesor.

  Supervisión das memorias de prácticas e proxectos realizados no taller.



  Realización de probas obxectivas escritas ao remate de cada unidade didáctica.

  Utilización de rúbricas feitas de forma específica para avaliar cada unidade didáctica, tendo en
conta o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe.

3. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación atenderán aos seguintes porcentaxes:

    probas escritas e no ordenador: 60%

 Realización das tarefas propostas, traballo no taller e na aula de informática, caderno de clase e
memorias de prácticas e/ou proxectos: 30%

 Interese,  comportamento,  puntualidade,  participación,  respecto  ás  normas  establecidas  nos
distintos espazos, traballo en grupo: 10%

Realizarase a o  m e n o s  unha proba escrita en cada trimestre. Ao remate de cada avaliación
realizarase a media das probas escritas realizadas.

A cualificación  de cada avaliación obterase facendo a media ponderada das  notas obtidas nos
apartados anteriores, tendo en conta os pesos ( en porcentaxe) indicados.

Hai unha serie de actitudes e incumprimentos de tarefas e obrigas que suporán a perda de puntos na
cualificación final da avaliación, e que se especifican deseguido:

1.  Falta de puntualidade: resta 0,1 puntos.
2.  Falta de asistencia sen xustificar: resta 0,25 puntos.
3.  Falta de material: resta 0,1 puntos.
4.  Non realizar os exercicios ou tarefas obrigatorias: resta 0,25 puntos.
5.  Incumprimento dalgunha norma de seguridade no taller: resta 0,25 puntos.
6.  Falta de comportamento na aula: resta 0,25 puntos.
7.  Falta grave de actitude que implique un parte de incidencias: resta 0,5 puntos.

A cualificación final do  curso obterase facendo a media aritmética das cualificacións de cada
avaliación. Esa cualificación final do curso deberá ser 5 como mínimo para superar a materia na
convocatoria ordinaria.

Nos últimos días do curso, realizarase unha proba final na que os  alumnos terán oportunidade de
recuperar as  avaliacións que non superaron ao longo do mesmo. No caso de superar dita proba a
cualificación final será de 5.

Aqueles alumnos que non superen a materia en xuño, serán convocados a unha proba extraordinaria
que se realizará en setembro e na que a cualificación obtida  na mesma corresponderá coa nota final,
sendo necesario acadar unha cualificación mínima de 5 para aprobar a materia.



Información Básica relativa á Programación Didáctica de TICs de 4º ESO.
Curso 19-20

A. OBXECTIVOS

a) Coñecer e valorar a realidade tecnolóxica na que se desenvolve, identificando os 
cambios que os avances das TIC producen en tódolos ámbitos da vida cotiá.

b) Buscar e analizar a información como elemento esencial da súa formación.
c) Mellorar as habilidades creativas, comunicativas e colaborativas, valorando o papel que 

desempeñan estas tecnoloxías no ámbito persoal do alumnado e nos procesos produtivos,
industriais e científicos cas súas repercusións económicas e sociais.

d) Coñecer os principais compoñentes de hardware e software, e familiarizarse coa 
interface "home-máquina".

e) Coñecer as diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos e as vantaxes e 
inconvenientes de diferentes sistemas operativos.

f) Administrar con seguridade e eficacia sistemas operativos de uso común, tanto baixo 
licenza como de libre distribución.

g) Coñecer as diferencias entre o software libre e o software propietario.
h) Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados a estas tecnoloxías.
i) Adoptar as conductas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos 

datos e do propio individuo nas súas interaccións en Internet e na xestión de recursos e 
aplicacións locais.

j) Manexar programas específicos de deseño gráfico, para producir con eles documentos 
sinxelos e poder, así, ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación.

k) Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons, e manexar as 
funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, o son e a 
imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia 
con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa.

l) Coñecer e empregar as ferramentas necesarias para integrarse en redes sociais, aportando
as súas competencias ao crecemento das mesmas e adoptar as actitudes de respecto, 
participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas.

m) Coñecer, usar e valorar as estratexias e ferramentas de colaboración a través da rede, 
especialmente as relacionadas coas redes sociais, como instrumento de traballo 
cooperativo e colaborativo para realizar proxectos en común.

n) Utilizar os servizos telemáticos axeitados para responder a necesidades relacionadas, 
entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a 
saúde ou o comercio; valorar en que medida cobren ditas necesidades e se o fan de xeito 
axeitado.

o) Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias 
producións, valorar a importancia do respecto á autoría dos mesmos e a conveniencia de 
recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.

p) Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para elaborar 
contidos propios e publicalos na web, empregando medios que posibiliten a interacción 
(formularios, incidencias, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión de 
elementos multimedia e permitan decidir a forma na que se poñen a disposición do resto 
de usuarios.

q) Coñecer os distintos programas de uso xeral e manexalos axeitadamente, co fin de 
producir con eles materiais útiles, coas características necesarias e como instrumentos de
resolución de problemas específicos.



r) Empregar as ferramentas informáticas axeitadas para editar e maquetar textos.
s) Empregar ferramentas propias das Tecnoloxías da Información para presentar 

información de xeito claro e sinxelo.
t) Resolver problemas de cálculo, e analizar a información numérica, construír e interpretar

gráficos mediante follas de cálculo.
u) Xestionar unha base de datos extraendo dela todo tipo de consultas e informes.
v) Manexar axeitadamente programas de cálculo simbólico e programas interactivos en 

xeometría e funcións.
w) Coñecer linguaxes de programación estruturada e orientada a obxectos.
x) Crear aplicacións sinxelas de software estruturado empregando unha contorna de 

desenvolvemento integrada.

B. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Estándar de
aprendizaxe

Temporalización
(sesións)

Grao mínimo
de consecución

Procedementos e
instrumentos de avaliación

TICB1.1.1 2 50%
1.1. Realiza compras de forma segura
1.2. Navega pola rede de forma segura

TICB1.1.2 1 50% 1.3. Crea contrasinais seguras

TICB1.2.1 1 50% 1.4. Obtén un certificado dixital

TICB1.3.1 2 50%
1.5. Realiza unha presentación sobre os tipos de 
fraude na rede

TICB1.3.2 2 50%
1.6.Elabora un informe sobre as licenzas  e os 
dereitos de autor

TICB2.1.1 2 50%
2.1. Asigna cotas de disco e permisos

TICB2.1.2 4 50%
2.2. Instala e configura Windows creando contas e
grupos de usuarios

TICB2.2.1 1 50%
2.3. Instala, configura, amplia e desinstala 
diferentes aplicacións de escritorio

TICB2.3.1 1 50%
2.4. Protexe o teléfono móbil e instala algunha 
aplicación de intercambio de documentos

TICB2.4.1 2 50%
2.5. Realiza un presuposto para configurar un 
ordenador de sobremesa

TICB2.5.1 2 50%
2.6. Configura unha rede con acceso a Internet
2.7. Describe os elementos fundamentais 
necesarios para a comunicación en rede

TICB3.1.1 10 50%
3.1. Elabora e imprime unha carta
3.2. Elabora unha táboa periódica dos elementos 
químicos
3.3. Inserta ecuacións e gráficas nun documento 
de texto

TICB3.1.2 10 50%
3.4. Elabora un climograma nunha folla de 
cálculo
3.5. Representa unha parábola cunha folla de 
cálculo

TICB3.1.3 10 50%
3.6. Crea unha base de datos sinxela sobre 
contactos telefónicos
3.7. Realiza consultas e realiza informes sobre a 
base de datos anterior

TICB3.2.1 10 50%
3.8. Elabora unha presentación sobre o teléfono 
móbil
3.9. Idea un xogo de preguntas e respostas

TICB3.2.2 10 50%
3.10. Escanea unha imaxe
3.11. Crea unha pelicula sobre as saídas 
educativas do curso
3.12. Engade audio e créditos á película anterior

TICB4.1.1 2 50%
4.1. Realiza operación para a protección dunha 
rede inalámbrica

TICB4.1.2 1 50%
4.2. Configura o navegador en materia de 
seguridade



TICB4.1.3 2 50%
4.3. Instala, configura e emprega un antivirus
4.4. Realiza a actualización de varios programas 
informáticos

TICB5.1.1 1 50%
5.1. Crea unha carpeta compartida en Windows

TICB5.2.1 2 50%
5.2. Crea unha páxina web sinxela cun editor de 
texto que integre algunha imaxe

TICB5.2.2 10 50%
5.3. Realiza unha páxina web con BlueGriffon 
insertando imaxes, audio e vídeo.

TICB5.3.1 4 50%
5.4. Realiza un traballo por parellas sobre o 
traballo colaborativo empregando o paquete 
ofimático web de Gooogle

TICB6.1.1 4 50%
6.1. Crea un blog

TICB6.1.2 2 50%
6.2. Sube e comparte un vídeo en youtube
6.3. Participa en wikiloc

TICB6.1.3 1 50%
6.4. Intercambia unha imaxe entre o teléfono 
móbil e o ordenador

TICB6.2.1 2 50%
6.5. Participa nun foro de carácter educativo
6.6 Rexístrase nunha rede social e controla a 
privacidade da mesma

TICB6.3.1 1 50%
6.7 Publica fotos en flickr

C. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO

É  importante indicar que non se realizará avaliación continua, así, o alumnado deberá superar 
todas as avaliacións de xeito independente para poder superar a materia.

Avaliación formatva

Ó longo do curso informarase ó alumno dos distintos resultados das probas escritas e orais, dos 
traballos e da súa participación na aula.
A aula virtual do IES Espiñeira empregarase como ferramenta de corrección, información e 
comunicación das notas dos traballos que alí se presenten, que conterá tanto prácticas de 
entrega obrigatoria como traballo diario na aula. Tamén se entregarán outros traballos por 
correo electrónico ou presencialmente na aula.
Eses traballos diarios, probas escritas prácticas e teóricas, serán os que se teñan en conta na 
avaliación do/a estudante. Tamén se reflectirán nas fichas do profesor aquelas actitudes e traballos 
de especial interese para o proceso de avaliación.
Faranse recuperacións das partes que o alumnado non teña superado, tanto na avaliación final 
como na extraordinaria.

Procedementos para a avaliación

A principal técnica de avaliación (de maior peso no cálculo da nota) serán as probas individuais 
escritas ou en ordenador, no caso de que se traten contidos eminentemente prácticos (na maioría dos
casos). Na maioría dos casos haberá unha proba teórica (tipo test e con pequenas cuestións) e 
unha parte práctica en presenza do computador.
Os principais procedementos de avaliación serán, neste orde:

 Probas individuais, escritas ou diante do computador.



 Traballos individuais obrigatorios
 Traballos en grupo obrigatorios
 Comportamento e actitude debidamente cotexada no caderno do profesor.

Instrumentos de avaliación

Unha vez empregados procedementos de avaliación especificados no apartado anterior, 
empregaranse como instrumentos de avaliación tódalas probas e traballos entregados polo 
alumnado e as anotacións sobre comportamento e actitude reflectidas nas fichas dos alumnos.
De acordo con estes elementos de avaliación, estableceranse os criterios para determinar as 
cualificacións parciais (avaliacións) e finais de acordo co seguinte apartado.

Criterios de cualifcación

a) Cálculo da nota final  : a nota final do curso establecerase como unha media das notas das 

tres avaliacións, redondeando ó enteiro máis próximo.

Nota final = (nota 1º aval.+nota 2ª aval.+nota 3ª aval.)/3

É necesario que o alumno ou alumna teña superadas as tres avaliacións para superar o 

curso.

Aprobarase cunha nota igual ou superior a un 5.

 

b) Cálculo da cualificación parcial (trimestral) de cada avaliación  : para o cálculo da nota 

da avaliación teranse en conta os exames (escritos ou prácticos no computador), as prácticas 

obrigatorias, os traballos diarios a entregar na aula virtual e o comportamento e actitude 

(sempre que veñan reflectidos no caderno do profesor). A ponderación da nota segue a 

seguinte porcentaxe:

 Probas e controis, escritos ou prácticos: 80%

 Traballos de entrega obrigatoria: 10%

 Actitude e comportamento, sempre que veña reflectido nas fichas do 

alumnado: 10%.  No caso de non ter en conta este punto esta porcentaxe 

pasará a formar parte do de traballos diarios.



Nota avaliación: Probas*0,8 + Traballos*0,1 + actitude*0,1

Para facer media sempre será necesario ter unha nota mínima de 5 en cada unha das 

probas escritas. Tamén é necesario ter entregadas as prácticas finais obrigatorias (se 

existen)

Se, excepcionalmente, non se planean traballos de entrega obrigatoria, as probas e controis 

terán un peso do 90%, fronte ó 10% de actitude e comportamento.

c) Para a avaliación das prácticas terase en conta o grado de complexidade, a presentación, o 

traballo desenvolvido e o axuste ás especificacións en cada caso.

Cualifcación da avaliación

De acordo coa normativa vixente, as nota da avaliación faranse de xeito numérico con valores entre 
1 e 10.
Como as notas da avaliación presentarán valores decimais, axustarase ó valor enteiro máis 
próximo.

Promoción do alumnado

O cálculo da nota final farase facendo media sobre as tres avaliacións e non realizando avaliación 
continua, polo que será necesario ter superadas as tres avaliacións para superar a materia e 
que a media aritmética das tres avaliacións sexa igual ou superior a 5.

Probas de recuperación

Para aqueles/las alumnos/as que non teñan superada a avaliación realizaranse probas dos contidos 
non superados. As probas faranse coa maior brevidade posible, a ser posible dentro dos primeiros 
quince días da seguinte avaliación.
De non ter feito entrega das prácticas, estas consideraranse non superadas, polo que será necesario 
sexan entregadas nos prazos estipulados para a recuperación.

A nota de cualificación substituirá á nota anterior sempre que esa sexa superior
á non superada con anterioridade.



INFORMACIÓN BÁSICA relativa á Programación de TICs de 1º de Bach.
Curso 19-20

OBXECTIVOS

a) Coñecer e valorar a realidade tecnolóxica na que se desenvolve, identificando os 
cambios que os avances das TIC producen en tódolos ámbitos da vida cotiá.

b) Buscar e analizar a información como elemento esencial da súa formación.
c) Mellorar as habilidades creativas, comunicativas e colaborativas, valorando o papel que 

desempeñan estas tecnoloxías no ámbito persoal do alumnado e nos procesos produtivos,
industriais e científicos cas súas repercusións económicas e sociais.

d) Coñecer os principais compoñentes de hardware e software, e familiarizarse coa 
interface "home-máquina".

e) Coñecer as diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos e as vantaxes e 
inconvenientes de diferentes sistemas operativos.

f) Administrar con seguridade e eficacia sistemas operativos de uso común, tanto baixo 
licenza como de libre distribución.

g) Coñecer as diferencias entre o software libre e o software propietario.
h) Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados a estas tecnoloxías.
i) Adoptar as conductas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos 

datos e do propio individuo nas súas interaccións en Internet e na xestión de recursos e 
aplicacións locais.

j) Manexar programas específicos de deseño gráfico, para producir con eles documentos 
sinxelos e poder, así, ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación.

k) Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons, e manexar as 
funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, o son e a 
imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia 
con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa.

l) Coñecer e empregar as ferramentas necesarias para integrarse en redes sociais, aportando
as súas competencias ao crecemento das mesmas e adoptar as actitudes de respecto, 
participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas.

m) Coñecer, usar e valorar as estratexias e ferramentas de colaboración a través da rede, 
especialmente as relacionadas coas redes sociais, como instrumento de traballo 
cooperativo e colaborativo para realizar proxectos en común.

n) Utilizar os servizos telemáticos axeitados para responder a necesidades relacionadas, 
entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a 
saúde ou o comercio; valorar en que medida cobren ditas necesidades e se o fan de xeito 
axeitado.

o) Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias 
producións, valorar a importancia do respecto á autoría dos mesmos e a conveniencia de 
recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.

p) Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para elaborar 
contidos propios e publicalos na web, empregando medios que posibiliten a interacción 
(formularios, incidencias, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión de 
elementos multimedia e permitan decidir a forma na que se poñen a disposición do resto 
de usuarios.

q) Coñecer os distintos programas de uso xeral e manexalos axeitadamente, co fin de 
producir con eles materiais útiles, coas características necesarias e como instrumentos de
resolución de problemas específicos.



r) Empregar as ferramentas informáticas axeitadas para editar e maquetar textos.
s) Empregar ferramentas propias das Tecnoloxías da Información para presentar 

información de xeito claro e sinxelo.
t) Resolver problemas de cálculo, e analizar a información numérica, construír e interpretar

gráficos mediante follas de cálculo.
u) Xestionar unha base de datos extraendo dela todo tipo de consultas e informes.
v) Manexar axeitadamente programas de cálculo simbólico e programas interactivos en 

xeometría e funcións.
w) Coñecer linguaxes de programación estruturada e orientada a obxectos.
x) Crear aplicacións sinxelas de software estruturado empregando unha contorna de 

desenvolvemento integrada.

A. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Estándar
de

aprendizax
e

Temporalización
(sesións)

Grao
mínimo de

consecución

Procedementos e instrumentos de
avaliación

TIC1B1.1.1 1 50%
1.1. Comparativa entre os conceptos de información e 
coñecemento, baseándose nas opinións de Fritz Machlup e 
Peter F. Drucker.

TIC1B1.1.2 1 50%
1.2.Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes asociados á sociedade da información: SEO, 
TIC, Community manager, nube, I+D, brecha dixital, e-
bussiness, teletraballo, e-learning, App, Babbage, Ada 
Lovelace, Aiken, Alan Turing, Bill Gates, Steve Jobs, 
Stephen Wozniak, MArk Zuckerberg...

1.3. Por parellas o alumnado preparará unha presentación 
sobre unha das novas profesións que xurdiron pola 
aparición das TICs: community manager, responsable de 
SEO, responsable de SEM, desenvolvedor de contidos 
móbiles, xestor de contidos dixitais, programador web, 
experto en usabilidade...

TIC1B2.1.1 1 50%
2.1. Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes asociados á arquitectura de ordenadores: John 
von Neumann, Hardware, CPU, periférico, 
microprocesador, BIOS, RAM, placa base, zócalo, portos, 
fonte de alimentación, megahercio, overclocking, bus, 
jumper, chipset, disco duro, DVD, CD, pen drive...
2.2.  Dada a imaxe das partes dun SI identificar cada unha 
delas.
2.3.  Dada a imaxe dunha placa nai, identificar cada unha 
das partes sinaladas na mesma.

TIC1B2.1.2 1 50%
2.4. Dado o vídeo Montar un ordenador desde cero.mp4, 
encher unha táboa na que se indicará por orde o nome do 
compoñente que se engade, onde e o momento no que 
ocorre no vídeo (mm:ss)
2.5. Dada unha listaxe de periféricos identificar cales son de
E, de S ou de E/S.

TIC1B2.1.3 1 50% 2.6. Realización dun traballo por parellas procurando na 
Internet información sobre a evolución dos dispositivos 
de almacenamento masivo nos últimos 20 anos.

TIC1B2.1.4 1 50%
2.7. Realización dun traballo por parellas procurando na 
Internet información sobre a evolución da memoria RAM 
dos PCs nos últimos 20 anos.

TIC1B2.2.1 1 50%
2.8. Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes asociados aos sistemas operativos: software, 
IDE, GPL, software libre, creative commons,Richard 
Satllman, Linus Torvalds, Bill Gates, Steve Jobs, SO, 
Linux, Android, driver...

TIC1B2.2.2 1 50% 2.9. Instalación e posterior actualización en Virtual Box 



da última versión de Windows e da última de Ubuntu. 
Nas mesmas máquinas o alumnado terá que instalar suites
ofimáticas, antivirus, navegadores de internet e todas as 
aplicacións que se van empregar na clase como SW de 
edición de vídeo e son, GIMP, Inkscape...

TIC1B3.1.1 10 50%
3.1. Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes asociados ao SW para sistemas informáticos: 
suite ofimática, query/consulta, SQL, BD, táboa, clave, 
formulario, informe, fonte, aliñamento, diapositiva, 
fontwork, transición,  folla de estilo, notación funcional, 
celda, rasterizar, imaxe vectorial, polgada, resolución, gif 
animado, DivX, Xvid, sistema PAL, dereitos de autor, redes
P2P...
3.3. Proxecto guiado de creación das táboas dunha BD das 
localidades galegas (ALDEA-PARROQUIA-CONCELLO-
PROVINCIA) con LibreOffice BASE.
3.4. Facer consultas, formularios e informes sinxelos nunha 
BD dada de LibreOffice BASE.

TIC1B3.1.2 4 50%
3.5. Realización de prácticas guiadas de procesado de  
textos con LibreOffice Writer.
3.6. Realización dunha portada dun xornal partindo dunha 
proposta polo/a docente.

TIC1B3.1.3 2 50%
3.7. Realización dunha práctica guiada para a creación 
dunha presentación en LibreOffice Impress con diapositivas
con diferentes estilos, deseños, transicións, textos, imaxes, 
cadros de textos con distintos sombreados (con e sen 
animacións), ligazóns, sons e vídeos..
3.8. Dada unha presentación de Impress incompleta, 
completar e modificar seguindo unha serie de indicacións.

TIC1B3.1.4 10 50%
3.9. Realización de prácticas guiadas con LibreOffice Calc.
3.10. Dada unha folla de cálculo incompleta, completar e 
modificar seguindo unha serie de indicacións.

TIC1B3.1.5 8 50%
3.11. Realización de prácticas guiadas con GIMP.
3.12. Realización de prácticas guiadas con Sweet Home 3D.

TIC1B3.1.6 8 50%
3.13. Realización de prácticas guiadas con Audacity.
3.14. Realización de prácticas guiadas con Windows Movie 
Maker e/ou Openshot Video Editor.

TIC1B4.1.1 4 50%  4.1. Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes das redes de ordenadores e servizos de 
internet: modelo OSI, TCP/IP, dirección IP, ancho de 
banda, wireless, topoloxía, Ethernet, ISP, ADSL, Wi-Fi, 
hub, switch, router

TIC1B4.2.1 1 50%
 4.2. Dadas unha serie de imaxes o alumnado terá que 
identificar os diferentes tipos de cables de rede, conectores, 
tarxetas de rede e dispositivos de interconexión.

TIC1B4.2.2 1 50%
4.3. Dada unha listaxe de vantaxes e inconvenientes, o 
alumnado terá que asociar cales se poden asociar ás redes 
sen fíos e cales ás redes con fíos.

TIC1B4.2.3 1 50% 4.4. Na aula de informática o alumnado terá que 
identificar o HW de rede, facendo un diagrama en 
Impress que indique como están conectados os equipos.

TIC1B4.3.1 1 50%
 4.5. Completar un diagrama dunha presentación en Impress
da comunicación entre niveis OSI de dous equipos remotos.

TIC1B5.1.1 3 50%
5.1. Dados diferentes símbolos empregados nos diagramas 
de fluxo, asocialos co seu significado.  
5.2. Realización de pequenos diagramas de fluxo que 
resolven problemas sinxelos empregando o software DFD.
5.3. Realización de diagramas de fluxo que resolven 
problemas sinxelos con sentencias condicionais 
empregando o software DFD.
5.4. Realización de diagramas de fluxo que resolven 
problemas sinxelos con bucles empregando o software 
DFD.

TIC1B5.2.1 2 50% 5.5. Dado un problema complexo o alumando terá que 
dividilo en bloques de entrada, procesamento e saída. No 
bloque de procesamento deberán indicar a existencia de 
bucles e sentenzas condicionais.

TIC1B5.3.1 1 50%
5.6. Dado o código de pequenos programas escritos na 
linguaxe de programación C, Python ou similar, o alumnado
terá que  indicar cal é o resultado correcto.

TIC1B5.4.1 1 50% 5.7. Completar o glosario da clase con vocabulario e 
personaxes da historia da programación: operador, bucle, 
ADA, variable, constante, compilador, tipo de dato, 
función...

TIC1B5.5.1 2 50%
5.8. Dados diagramas de fluxo que resolven pequenos 
problemas da vida diaria, o alumnado terá que 
implementalos, compilalos e executalos na linguaxe de 



programación C, Python ou similar.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

É  importante indicar que non se realizará avaliación continua, así, o alumnado deberá superar 
todas as avaliacións de xeito independente para poder superar a materia.

Avaliación formatva

Ó longo do curso informarase ó alumno dos distintos resultados das probas escritas e orais, dos 
traballos e da súa participación na aula.
A aula virtual do IES Espiñeira empregarase como ferramenta de corrección, información e 
comunicación das notas dos traballos que alí se presenten, que conterá tanto prácticas de 
entrega obrigatoria como traballo diario na aula. Tamén se entregarán outros traballos por 
correo electrónico ou presencialmente na aula.
Eses traballos diarios, probas escritas prácticas e teóricas, serán os que se teñan en conta na 
avaliación do/a estudante. Tamén se reflectirán nas fichas do profesor aquelas actitudes e traballos 
de especial interese para o proceso de avaliación.
Faranse recuperacións das partes que o alumnado non teña superado, tanto na avaliación final 
como na extraordinaria.

Procedementos para a avaliación

A principal técnica de avaliación (de maior peso no cálculo da nota) serán as probas individuais 
escritas ou en ordenador, no caso de que se traten contidos eminentemente prácticos (na maioría dos
casos). Na maioría dos casos haberá unha proba teórica (tipo test e con pequenas cuestións) e 
unha parte práctica en presenza do computador.
Os principais procedementos de avaliación serán, neste orde:

 Probas individuais, escritas ou diante do computador.
 Traballos individuais obrigatorios
 Traballos en grupo obrigatorios
 Comportamento e actitude debidamente cotexada no caderno do profesor.

Instrumentos de avaliación

Unha vez empregados procedementos de avaliación especificados no apartado anterior, 
empregaranse como instrumentos de avaliación tódalas probas e traballos entregados polo 
alumnado e as anotacións sobre comportamento e actitude reflectidas nas fichas dos alumnos.
De acordo con estes elementos de avaliación, estableceranse os criterios para determinar as 
cualificacións parciais (avaliacións) e finais de acordo co seguinte apartado.



Criterios de cualifcación

a) Cálculo da nota final  : a nota final do curso establecerase como unha media das notas das 

tres avaliacións, redondeando ó enteiro máis próximo.

Nota final = (nota 1º aval.+nota 2ª aval.+nota 3ª aval.)/3

É necesario que o alumno ou alumna teña superadas as tres avaliacións para superar o 

curso.

Aprobarase cunha nota igual ou superior a un 5. 

b) Cálculo da cualificación parcial (trimestral) de cada avaliación  : para o cálculo da nota 

da avaliación teranse en conta os exames (escritos ou prácticos no computador), as prácticas 

obrigatorias, os traballos diarios a entregar na aula virtual e o comportamento e actitude 

(sempre que veñan reflectidos no caderno do profesor). A ponderación da nota segue a 

seguinte porcentaxe:

 Probas e controis, escritos ou prácticos: 80%

 Traballos de entrega obrigatoria: 10%

 Actitude e comportamento, sempre que veña reflectido nas fichas do 

alumnado: 10%.  No caso de non ter en conta este punto esta porcentaxe 

pasará a formar parte do de traballos diarios.

Nota avaliación: Probas*0,8 + Traballos*0,1 + actitude*0,1

Para facer media sempre será necesario ter unha nota mínima de 5 en cada unha das 

probas escritas. Tamén é necesario ter entregadas as prácticas finais obrigatorias (se 

existen)

Se, excepcionalmente, non se planean traballos de entrega obrigatoria, as probas e controis 

terán un peso do 90%, fronte ó 10 % de actitude e comportamento.

c) Para a avaliación das prácticas terase en conta o grado de complexidade, a presentación, o 

traballo desenvolvido e o axuste ás especificacións en cada caso.



Cualifcación da avaliación

De acordo coa normativa vixente, as nota da avaliación faranse de xeito numérico con valores entre 
1 e 10.
Como as notas da avaliación presentarán valores decimais, axustarase ó valor enteiro máis 
próximo.

Promoción do alumnado

O cálculo da nota final farase facendo media sobre as tres avaliacións e non realizando avaliación 
continua, polo que será necesario ter superadas as tres avaliacións para superar a materia e 
que a media aritmética das tres avaliacións sexa igual ou superior a 5.

Probas de recuperación

Para aqueles/las alumnos/as que non teñan superada a avaliación realizaranse probas dos contidos 
non superados. As probas faranse coa maior brevidade posible, a ser posible dentro dos primeiros 
quince días da seguinte avaliación.
De non ter feito entrega das prácticas, estas consideraranse non superadas, polo que será necesario 
sexan entregadas nos prazos estipulados para a recuperación.
A nota de cualificación substituirá á nota anterior sempre que esa sexa superior á non superada con 
anterioridade.



INFORMACIÓN BÁSICA relativa á Programación  de  TICS DE 2º BACH.
Curso 19-20

OBXECTIVOS

a) Coñecer e valorar a realidade tecnolóxica na que se desenvolve, identificando os 
cambios que os avances das TIC producen en tódolos ámbitos da vida cotiá.

b) Buscar e analizar a información como elemento esencial da súa formación.
c) Mellorar as habilidades creativas, comunicativas e colaborativas, valorando o papel que 

desempeñan estas tecnoloxías no ámbito persoal do alumnado e nos procesos produtivos,
industriais e científicos cas súas repercusións económicas e sociais.

d) Coñecer os principais compoñentes de hardware e software, e familiarizarse coa 
interface "home-máquina".

e) Coñecer as diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos e as vantaxes e 
inconvenientes de diferentes sistemas operativos.

f) Administrar con seguridade e eficacia sistemas operativos de uso común, tanto baixo 
licenza como de libre distribución.

g) Coñecer as diferencias entre o software libre e o software propietario.
h) Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados a estas tecnoloxías.
i) Adoptar as conductas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos 

datos e do propio individuo nas súas interaccións en Internet e na xestión de recursos e 
aplicacións locais.

j) Manexar programas específicos de deseño gráfico, para producir con eles documentos 
sinxelos e poder, así, ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación.

k) Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons, e manexar as 
funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, o son e a 
imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia 
con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa.

l) Coñecer e empregar as ferramentas necesarias para integrarse en redes sociais, aportando
as súas competencias ao crecemento das mesmas e adoptar as actitudes de respecto, 
participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas.

m) Coñecer, usar e valorar as estratexias e ferramentas de colaboración a través da rede, 
especialmente as relacionadas coas redes sociais, como instrumento de traballo 
cooperativo e colaborativo para realizar proxectos en común.

n) Utilizar os servizos telemáticos axeitados para responder a necesidades relacionadas, 
entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a 
saúde ou o comercio; valorar en que medida cobren ditas necesidades e se o fan de xeito 
axeitado.

o) Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias 
producións, valorar a importancia do respecto á autoría dos mesmos e a conveniencia de 
recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización.

p) Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para elaborar 
contidos propios e publicalos na web, empregando medios que posibiliten a interacción 
(formularios, incidencias, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a inclusión de 
elementos multimedia e permitan decidir a forma na que se poñen a disposición do resto 
de usuarios.



q) Coñecer os distintos programas de uso xeral e manexalos axeitadamente, co fin de 
producir con eles materiais útiles, coas características necesarias e como instrumentos de
resolución de problemas específicos.

r) Empregar as ferramentas informáticas axeitadas para editar e maquetar textos.
s) Empregar ferramentas propias das Tecnoloxías da Información para presentar 

información de xeito claro e sinxelo.
t) Resolver problemas de cálculo, e analizar a información numérica, construír e interpretar

gráficos mediante follas de cálculo.
u) Xestionar unha base de datos extraendo dela todo tipo de consultas e informes.
v) Manexar axeitadamente programas de cálculo simbólico e programas interactivos en 

xeometría e funcións.
w) Coñecer linguaxes de programación estruturada e orientada a obxectos.
x) Crear aplicacións sinxelas de software estruturado empregando unha contorna de 

desenvolvemento integrada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Estándar de
aprendizaxe

Temporalización
(sesións)

Grao mínimo
de

consecución

Procedementos e instrumentos de
avaliación

TIC2B1.1.1 14 50%
1.1. Dado un programa, identificación dos distintos 
tipos de datos e estruturas.
1.2. Realización programas sinxelos con distintos tipos 
de datos e estruturas.

TIC2B1.2.1 10 50%
1.3. Dados diferentes símbolos dos diagramas de fluxo, 
asocialos co seu significado.  
1.4. Realización de pequenos diagramas de fluxo que 
resolven problemas sinxelos empregando o software 
DFD.
1.5. Realización de diagramas de fluxo que resolven 
problemas sinxelos con sentencias condicionais 
empregando o software DFD.

1.6. Realización de diagramas de fluxo que resolven 
problemas sinxelos con bucles empregando o 
software DFD.

TIC2B1.3.1 5 50%
1.7. Dados diagramas de fluxo que resolven pequenos 
problemas da vida diaria, o alumnado terá que 
implementalos empregando pseucódigo.
1.8. Dados diagramas de fluxo que resolven pequenos 
problemas da vida diaria, o alumnado terá que 
implementalos, compilalos e executalos na linguaxe de 
programación C, Python ou similar.

TIC2B1.3.2 5 50% 1.9. Realización de programas sinxelos que impliquen
a programación modular.

TIC2B1.4.1 4 50%
1.10. Realización de diagramas de casos de uso.
1.11. Realización de diagramas de clases.
1.12. Realización de probas de camiño básico.
1.13. Realización de probas de bucles.
1.14. Realización de probas de partición equivalente.

TIC2B1.4.2 2 50%
1.15. Dado un código, realizala súa optimización e 
documentación.

TIC2B1.5.1 2 50%
1.16. Dados unha serie de exemplos de ataques 
informáticos, clasificalos segundo o tipo de ameaza.
1.17. Realización de copias de respaldo.

TIC2B1.5.2 6 50%
1.18. Instalación de antivirus.
1.19. Realización de escaneos de rede.

TIC2B1.5.3 2 50%
1.20. Dados unha serie de casos reais sobre código 
malicioso, clasificalo en virus, troiano, porta traseira ou 
malware publicitario.

TIC2B2.1.1 20 50%
2.1. Creación de páxinas web sinxelas empregando 
linguaxes de marcaxe.
2.2. Identificación de motores de busca e posición web.



TIC2B2.2.1 18 50% 2.3. Creación de páxinas web medianamente 
complexas empregando ferramentas de xestión de 
contidos.

TIC2B2.3.1 6 50%
2.4. Identificación das características da web 2.0.

2.5. Identificación dos protocolos máis empregados 
na web.

TIC2B3.1.1 4 50% 3.1. Identificación das distintas medidas de 
seguridade informática, sobre todo en Internet.

TIC2B3.2.1 4 50%
3.2. Realización dos exercicios de programación nunha 
contorna de desenvolvemento.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO

É  importante indicar que non se realizará avaliación continua, así, o alumnado deberá superar 
todas as avaliacións de xeito independente para poder superar a materia.

Avaliación formatva

Ó longo do curso informarase ó alumno dos distintos resultados das probas escritas e orais, dos 
traballos e da súa participación na aula.
A aula virtual do IES Espiñeira empregarase como ferramenta de corrección, información e 
comunicación das notas dos traballos que alí se presenten, que conterá tanto prácticas de 
entrega obrigatoria como traballo diario na aula. Tamén se entregarán outros traballos por 
correo electrónico ou presencialmente na aula.
Eses traballos diarios, probas escritas prácticas e teóricas, serán os que se teñan en conta na 
avaliación do/a estudante. Tamén se reflectirán nas fichas do profesor aquelas actitudes e traballos 
de especial interese para o proceso de avaliación.
Faranse recuperacións das partes que o alumnado non teña superado, tanto na avaliación final 
como na extraordinaria.

Procedementos para a avaliación

A principal técnica de avaliación (de maior peso no cálculo da nota) serán as probas individuais 
escritas ou en ordenador, no caso de que se traten contidos eminentemente prácticos (na maioría dos
casos). Na maioría dos casos haberá unha proba teórica (tipo test e con pequenas cuestións) e 
unha parte práctica en presenza do computador.
Os principais procedementos de avaliación serán, neste orde:

 Probas individuais, escritas ou diante do computador.
 Traballos individuais obrigatorios
 Traballos en grupo obrigatorios
 Comportamento e actitude debidamente cotexada no caderno do profesor.



Instrumentos de avaliación

Unha vez empregados procedementos de avaliación especificados no apartado anterior, 
empregaranse como instrumentos de avaliación tódalas probas e traballos entregados polo 
alumnado e as anotacións sobre comportamento e actitude reflectidas nas fichas dos alumnos.
De acordo con estes elementos de avaliación, estableceranse os criterios para determinar as 
cualificacións parciais (avaliacións) e finais de acordo co seguinte apartado.

Criterios de cualifcación

a) Cálculo da nota final  : a nota final do curso establecerase como unha media das notas das 

tres avaliacións, redondeando ó enteiro máis próximo.

Nota final = (nota 1º aval.+nota 2ª aval.+nota 3ª aval.)/3

É necesario que o alumno ou alumna teña superadas as tres avaliacións para superar o 

curso.

Aprobarase cunha nota igual ou superior a un 5. 

b) Cálculo da cualificación parcial (trimestral) de cada avaliación  : para o cálculo da nota 

da avaliación teranse en conta os exames (escritos ou prácticos no computador), as prácticas 

obrigatorias, os traballos diarios a entregar na aula virtual e o comportamento e actitude 

(sempre que veñan reflectidos no caderno do profesor). A ponderación da nota segue a 

seguinte porcentaxe:

 Probas e controis, escritos ou prácticos: 80%

 Traballos de entrega obrigatoria: 10%

 Actitude e comportamento, sempre que veña reflectido nas fichas do 

alumnado: 10%.  No caso de non ter en conta este punto esta porcentaxe 

pasará a formar parte do de traballos diarios.

Nota avaliación: Probas*0,8 + Traballos*0,1 + actitude*0,1

Para facer media sempre será necesario ter unha nota mínima de 5 en cada unha das 

probas escritas. Tamén é necesario ter entregadas as prácticas finais obrigatorias (se 

existen).



Se, excepcionalmente, non se planean traballos de entrega obrigatoria, as probas e controis 

terán un peso do 90%, fronte ó 10% de actitude e comportamento.

c) Para a avaliación das prácticas terase en conta o grado de complexidade, a presentación, o 

traballo desenvolvido e o axuste ás especificacións en cada caso.

Cualifcación da avaliación

De acordo coa normativa vixente, as nota da avaliación faranse de xeito numérico con valores entre 
1 e 10.
Como as notas da avaliación presentarán valores decimais, axustarase ó valor enteiro máis 
próximo.

Promoción do alumnado

O cálculo da nota final farase facendo media sobre as tres avaliacións e non realizando avaliación 
continua, polo que será necesario ter superadas as tres avaliacións para superar a materia e 
que a media aritmética das tres avaliacións sexa igual ou superior a 5.

Probas de recuperación

Para aqueles/las alumnos/as que non teñan superada a avaliación realizaranse probas dos contidos 
non superados. As probas faranse coa maior brevidade posible, a ser posible dentro dos primeiros 
quince días da seguinte avaliación.
De non ter feito entrega das prácticas, estas consideraranse non superadas, polo que será necesario 
sexan entregadas nos prazos estipulados para a recuperación.
A nota de cualificación substituirá á nota anterior sempre que esa sexa superior á non superada con 
anterioridade.


