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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación é desenvolvida dacordo coas modifcacións realizadas pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da
calidade educatva, na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Rianxo atópase na parte interior e máis protexida da ría de Arousa, coa que limita ao sur, mentres que ao norte está a serra do Barbanza.
As  súas  actvidades  productvas  consistrán  no  aproveitamento  da  riqueza  da  ría.  Trátase  dunha  zona  sen  graves  problemas  de
desestructuración social ou económica pero cuns indicadores e oportunidades modestas.

A industria é escasa e marcadamente artesanal. Hai tres fábricas conserveiras na vila Tamén hai dúas empresas de confección unha
cooperatva de costureiras Cabe destacar a grande cantdade de músicos, seis orquestras e unha banda municipal. 

O ramo da construción está integrado por pequenas empresas de traballadores autónomos. Outras industrias destacables son dúas
fábricas  de  bebidas  refrescantes,  fábrica  de  lixivia,  pequenos  estaleiros,  caldeirería  destnada  a  fotadores  de  batea,  dúas  empresas  de
transporte público, aserradeiros, talleres de aluminio, mecánicos, carpinterías, fábrica de materiais de construción, se ben pequenas e con
poucos obreiros.

A unidade familiar máis abundante (64%) é a formada por pais e fllos. A maioría dos pais teñen os estudios primarios incompletos (28%)
ou educación xeral básica completa En canto as profesións dos pais, de acordo co contorno socioeconómico do concello: nos pais, abundan os
mariñeiros (19%) e os traballadores autónomos (23%),  sendo signifcatvo o grande número de traballadores con contrato temporal,  sen
contrato ou no paro (39%); das nais, a maioría traballa na casa exclusivamente (34%) ou nas conserveiras (17%) destacando que un 39% delas
traballan sen contrato.

En canto as condicións de estudio, un 20% dos alumnos non dispoñen de habitación individual e non dispoñen de silencio á hora do
estudio. Dedican ó estudo por conta propia bastante tempo (34% de 1 a 2 horas ó día, e o resto máis) salvo un 12% que lle dedica menos de 1
hora;  A  falta  de nivel  académico dos  pais  unida a  de estmulos  de tpo cultural  (cine,  xornais,  etc)  fan  que se  presente unha situación
desfavorable para a súa formación: adican moito tempo a ver TV (un 85% máis de 1 hora ó día), non van o cine (un 35% nunca ou case nunca),
e non len o xornal (un 56% nunca ou de cando en vez).

A distribución de docencia neste curso é o que a contnuación se detalla:
• Xefe de Departamento: Mª Pilar Pérez Torres
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◦ 1 grupo de Tecnoloxía de 2º de ESO (3 horas)
◦ 1 grupo de Tecnoloxía sección bilingüe de 3º de ESO (2 horas)
◦ 2 grupos de Tecnoloxía de 3º de ESO (4 horas)
◦ 1 grupo de TIC de 4º de ESO (3 horas)
◦ 1 grupo de Tecnoloxía Industrial 1 de 1º de Bacharelato (3 horas)

• Profesor (Secretario): Juan Sebastán Sampayo Guzmán
◦ 1 grupo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 4º ESO (3 horas)
◦ 1 grupo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 1º de Bacharelato (2 horas)
◦ 1 grupo de Tecnoloxías da Información e da Comunicación de 2º de Bacharelato (3 horas)

• Profesora (ttora 2º ESO B): Guadalupe Gómez Noya
◦ 3 grupos de Tecnoloxía de 2º de ESO (9 horas)
◦ 1 grupo de Tecnoloxía de 3º de ESO (2 horas)

O calendario de avaliacións neste curso 17-18 é o seguinte:

• Avaliación inicial: mércores 17 e xoves 18 de Outubro
• Primeira avaliación: mércores 19 e xoves 20 de Decembro
• Segunda avaliación: martes 9 e mércores 10 de Abril; 20 de Marzo para 2º de Bacharelato
• Avaliación ordinaria para Eso e 1º de Bacharelato: xoves 20 e venres 21 de Xuño. Avaliación ordinaria para 2º de Bacharelato segundo as

datas da CIUG

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 6



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1
15920 RIANXO
( 981-843700  2 981-843701
ies.felix.muriel@edu.xunta.es

TECNOLOXÍA

1.INTRODUCION
A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un conxunto de coñecementos e de técnicas que

permiten satsfacer as necesidades individuais  e colectvas.  Neste sentdo,  a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar  e
redeseñar a relación entre os dispositvos tecnolóxicos e as necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle
son  propias  dotan  esta  materia  dunha  grande  relevancia  educatva.  Na  resolución  de  problemas  tecnolóxicos  conxúganse,  ademais  da
innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma
e competente. Ademais, o coñecemento da tecnoloxía proporciona unha imprescindible perspectva cientfco-tecnolóxica sobre a necesidade
de construír unha sociedade sustentable, formada por unha cidadanía crítca con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fns abordando un amplo conxunto de temas ao longo do primeiro ciclo de educación
secundaria obrigatoria. O bloque de "Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos" trata o desenvolvemento de habilidades e métodos
para identfcar as necesidades, formular solucións aos problemas técnicos, e proxectar e construír os obxectos que os resolven. Este bloque é
transversal con respecto á materia e consttúe o eixe principal do seu desenvolvemento. No bloque de "Expresión e comunicación técnica"
apréndese a interpretar e producir documentos técnicos, para o que se deben adquirir técnicas básicas de debuxo e de manexo de programas
de deseño gráfco. Ao longo do ciclo, os documentos deben evolucionar de simples a complexos, ao tempo que se introducen as tecnoloxías da
información  e  da  comunicación  para  elaborar  proxectos  técnicos.  O  bloque  de  "Materiais  de  uso  técnico"  trata  as  característcas,  as
propiedades  e  as  aplicacións  dos  materiais  técnicos  como  as  técnicas  de  traballo  con  ferramentas  e  máquinas,  e  os  comportamentos
relacionados co traballo cooperatvo e cos hábitos de seguridade e saúde. O bloque de "Máquinas e sistemas" introduce as forzas que soporta
unha estrutura,  os esforzos aos que están sometdos os elementos que a confguran,  e  o funcionamento dos operadores básicos para a
transmisión  e  a  transformación  do  movemento,  aspectos  fundamentais  das  máquinas.  Ademais,  tamén  se  tratan  os  fenómenos  e  os
dispositvos asociados á electricidade, a forma de enerxía máis utlizada nas máquinas e nos sistemas de control. Finalmente, o bloque de
"Tecnoloxías da información e da comunicación" é necesario para aprender a utlizar efcientemente as ferramentas dixitais, dominio que debe
facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores. Nesta etapa trátase de usar os equipamentos informátcos de xeito seguro para
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deseñar, elaborar e comunicar os proxectos técnicos, sen esquecer que na sociedade actual é necesaria unha formación adecuada no uso das
ferramentas de procura, intercambio e publicación de información.

A materia de Tecnoloxía trata de lograr os seus fns abordando un amplo conxunto de temas no cuarto curso de educación secundaria
obrigatoria. O bloque de "Tecnoloxías da información e da comunicación" desenvolve os aspectos relatvos á comunicación con fos e sen eles,
e ao tratamento, a almacenaxe e a transmisión da información. O bloque de "Instalacións en vivendas" presenta os tpos de instalacións, os
seus compoñentes, o seu funcionamento e os hábitos de consumo para o aforro enerxétco. O bloque de "Electrónica" é imprescindible nun
contexto tecnolóxico que avanza a grande velocidade debido ao uso de dispositvos electrónicos cada vez maior. O ttulado "Control e robótca"
presenta análises e montaxes sinxelas de sistemas automátcos onde, a partr da información das condicións do contorno, un dispositvo sexa
capaz de producir (ou simular) as actuacións programadas. O bloque de "Pneumátca e hidráulica" desenvolve os compoñentes e os tpos de
circuítos pneumátcos e hidráulicos, intmamente relacionados cos bloques de control e electrónica. E fnalmente, no bloque de "Tecnoloxía e
sociedade" trátase de refexionar sobre os avances tecnolóxicos ao longo da historia, e sobre as súas consecuencias. Non obstante, neste curso
non se creou grupo neste nivel.

A materia de Tecnoloxía Industrial trata de lograr estes fns abordando, ao longo dos dous cursos de bacharelato, un amplo conxunto de
temas.  Deste xeito, o bloque de "Produtos tecnolóxicos" trata o deseño, a produción e a comercialización dun produto tecnolóxico para
favorecer a investgación da súa infuencia na sociedade e no contorno. Os bloques de "Materiais"  e de "Materiais e procedementos de
fabricación" tratan as propiedades característcas dos materiais, en relación coa súa estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación,
así como as técnicas para modifcar e mellorar as súas propiedades e as técnicas utlizadas no proceso de fabricación dun produto.

No  bloque  chamado  "Principios  de  máquinas"  afóndase  nos  conceptos  fundamentais  das  máquinas  e  nos  seus  principios  de
funcionamento, mentres que no bloque de "Máquinas e sistemas" se exploran os seus elementos consttutvos. A produción de enerxía, o seu
impacto ambiental e as técnicas de redución do consumo enerxétco en vivendas e locais abórdanse no bloque "Recursos enerxétcos".

No bloque de "Sistemas automátcos" trátase a automatzación das máquinas, e os circuítos e sistemas tecnolóxicos asociados, así como a
súa estrutura e o seu funcionamento. A electrónica dixital  estúdase no bloque "Circuítos e sistemas lóxicos", que se centra nos circuítos
combinacionais, e tamén no denominado "Control e programación de sistemas automátcos", que afonda nos circuítos secuenciais e nas súas
aplicacións.
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En función da vixencia e da utlidade dos aspectos que trata Tecnoloxía Industrial, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial
para axudar a comprender o contorno social e tecnolóxico, e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto
profesional como coa partcipación cidadá e co desenvolvemento persoal.

O alumnado que  escolle  esta  asignatura  entre  a  optatvidade de 1º  de  bacharelato  corresponde a  un  perfl  técnico,  que gusta  da
tecnoloxía e que quere orientar o seu futuro laboral cara a traballos relacionados coa enxeñaría ou a ciencia, esto fai que o enfoque a dar a
asignatura deba ter sempre en conta este posible futuro laboral do alumnado. Neste curso só se formou grupo en 1º de Bacharelato.

No conxunto dos bloques desta materia, en resumo, intégranse coñecementos de carácter matemátco e cientfco, polo que un enfoque
interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.
A  contribución  da  materia  de  Tecnoloxía  ao  desenvolvemento  das  competencias  clave  dependerá  en  grande  medida  do  tpo  de

actvidades seleccionado; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentdo, a comunicación lingüístca desenvolverase na medida en que o
alumnado adquira e utlice  adecuadamente vocabulario  tecnolóxico,  elabore informes técnicos,  explique conceptos  ou elabore e expoña
información. A  competencia matemátca e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía,  principais competencias que se desenvolven
nesta materia, poden alcanzarse calculando magnitudes e parámetros, e aplicando técnicas de medición e de análise gráfca no contexto do
proceso  de  resolución  técnica  de  problemas,  ou  construíndo obxectos  e  verifcando o  seu  funcionamento,  competencias  que  tamén se
favorecen  utlizando  ferramentas  e  máquinas,  analizando  procesos  e  sistemas  tecnolóxicos  ou  mediante  a  análise  e  a  valoración  das
repercusións  ambientais  da  actvidade  tecnolóxica.  A  competencia  dixital desenvolverase  co  emprego  constante  das  tecnoloxías  da
información e da comunicación para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos, e para simular circuítos, sistemas e
procesos tecnolóxicos, ou para controlar e programar sistemas automátcos.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actvidades deben permitr que tome decisións cun certo grao de autonomía, que
organice o proceso da propia aprendizaxe, e que aplique o aprendido a situacións cotás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito,
as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de
forma democrátca e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento tecnolóxico e os
cambios socioeconómicos e culturais que produce.
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O sentdo de iniciatva e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planifcación e da xestón de proxectos
tecnolóxicos ao transformar as ideas propias en dispositvos, circuítos ou sistemas. E a  conciencia e as expresións culturais refíctense na
análise da infuencia dos ftos tecnolóxicos en distntas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En función da vixencia e da utlidade dos aspectos que trata a Tecnoloxía, esta materia ofrece, sen dúbida, un inmenso potencial para
axudar  a  comprender  o contorno social  e  tecnolóxico e  para desenvolver  un  conxunto de competencias  relacionadas  tanto co contexto
profesional como coa partcipación cidadá e co desenvolvemento persoal.

3. OBXECTIVOS

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practcar a tolerancia, a
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afanzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrátca.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización  efcaz das
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotpos que supoñan discriminación entre
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectvas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tpo e os comportamentos sexistas, e resolver pacifcamente os confitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utlización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentdo crítco. Adquirir unha
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento cientfco como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para
identfcar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confanza en si mesmo, a partcipación, o sentdo crítco, a iniciatva persoal e a capacidade para
aprender a aprender, planifcar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artstco e
cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afanzar os hábitos de coidado e saúde
corporais, e incorporar a educación fsica e a práctca do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar critcamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n)  Apreciar  a  creación  artstca  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións  artstcas,  utlizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identdade de Galicia, e como
medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en
especial coas pertencentes á comunidade lusófona.

Son obxectvos do Bacharelato:

a) Exercer a cidadanía democrátca, desde unha perspectva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da
Consttución española e do Estatuto de autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos humanos,  que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitatva e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítco. Ser
quen de prever e resolver pacifcamente os confitos persoais, familiares e sociais.
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c) Fomentar a igualdade efectva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar critcamente as desigualdades e
discriminacións existentes e, en partcular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afanzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o efcaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio
de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fuidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utlizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar critcamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa
evolución. Partcipar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos cientfcos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investgación e dos métodos cientfcos. Coñecer e valorar de forma crítca a
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida,  así  como afanzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afanzar o espírito emprendedor con acttudes de creatvidade, fexibilidade, iniciatva, traballo en equipo, confanza nun mesmo e sentdo
crítco.

p) Valorar, respectar e afanzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo
globalizado.

4. TECNOLOXIA 1º CICLO DE ESO, SEGUNDO CURSO

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

 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

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

 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
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

 f
 n

 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

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

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

 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
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

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

 CMCCT
 CAA

 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

 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

 Bloque 5. Tecnoloxías da información e da comunicación
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 2º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave

 f  B5.1. Elementos dun equipamento informático.  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  comunicación  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  programa
informático.

 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

4.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS 
PERFÍS COMPETENCIAIS

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB2.3.1
TEB3.1.1
TEB4.1.1
TEB4.2.1

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB1.2.2
TEB2.1.1
TEB2.2.1
TEB2.3.1

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB2.3.1
TEB4.1.1
TEB4.2.4
TEB4.3.2

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB1.2.3
TEB2.1.1
TEB2.2.1
TEB2.3.1

TEB1.1.1
TEB1.2.3
TEB3.2.1
TEB3.2.2

TEB1.1.1
TEB1.2.2
TEB1.2.3
TEB3.2.2
TEB4.2.5
TEB4.3.1

TEB1.1.1
TEB5.3.1
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CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB4.2.3
TEB5.2.3

TEB3.1.1
TEB3.1.2
TEB3.2.1
TEB3.2.2
TEB4.1.1
TEB4.1.2
TEB4.2.1
TEB4.2.2
TEB4.2.3
TEB4.2.4
TEB4.2.5
TEB4.3.1
TEB4.3.2
TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.2.2
TEB5.2.3
TEB5.3.1

TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.2.2
TEB5.2.3
TEB5.3.1

TEB3.1.2
TEB3.2.1
TEB3.2.2
TEB4.1.2
TEB4.2.5
TEB4.3.1
TEB4.3.2
TEB5.2.3
TEB5.3.1

TEB4.3.2
TEB5.2.3
TEB5.3.1

4.2. CONCRECIÓN DE CONTIDOS

BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS
• A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas. Fases do proxecto técnico.
• Deseño, planifcación e construcción de prototpos ou maquetas para resolver problemas técnicos.
• Utlización das tecnoloxías da información e a comunicación para a confección, desenvolvemento, publicación e difusión do proxecto.

BLOQUE 2. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICAS
• O debuxo como linguaxe de comunicación
• Representación mediante vistas e perspectvas de obxectos sinxelos. Normas de acoutamento e escala.
• Coñecemento e utlización de aplicacións informátcas. Edición e mellora de documentos.
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BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TECNICO
• Propiedades dos materiais técnicos
• Materiais naturais e transformados: clasifcación e aplicacións máis comúns.
• Propiedades característcas da madeira.
• Principais ferramentas e técnicas básicas para o traballo con madeira.
• Repercusións ambientais da explotación da madeira. 
• Propiedades e clasifcación dos materiais metálicos: férricos e non férricos.
• Técnicas básicas de traballo con metais no taller.
• Obtención de metais e impacto ambiental.

BLOQUE 4. MAQUINAS E SISTEMAS: ESTRUTURAS, MECANISMOS E CIRCUITOS ELÉCTRICOS
• Estruturas , forzas que soporta unha estrutura e esforzos aos que están sometdos os elementos dunha estructura.
• Deseño, planifcación e construción en grupo de estruturas utlizando distntos tpos de apoio e triangulación.

• Máquinas simples: pancas. Lei da panca.
• Mecanismos de transmisión e transformación do movemento en máquinas e sistemas. Relación de transmisión.
• Deseño e construcción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión e transformación do movemento.
• Aplicacións  da  electricidade  en sistemas  técnicos.  Defnición  de  corrente  eléctrica  e  das  magnitudes  eléctricas.  Circuíto  eléctrico:

funcionamento, elementos, simboloxía e deseño.
• Emprego  de  simuladores  para  a  comprobación  do  funcionamento  de  diferentes  circuítos  eléctricos.  Realización  de  montaxes  de

circuítos característcos.
• Valoración crítca dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o medio ambiente.

BLOQUE 5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN
• Análise dos elementos dun ordenador e outros dispositvos periféricos. Funcionamento, manexo básico e conexión deles.
• Emprego  do  sistema  operatvo  como  interface  home-máquina.  Almacenamento,  organización  e  recuperación  da  información  en

soportes fsicos, locais e extraíbles.
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• Instalación de programas e realización de tarefas básicas de mantemento do sistema. Acceso aos recursos compartdos en redes locais e
posta a disposición deles.

• Procesador de textos. Formato dos caracteres. Formato dos parágrafos. Formato das páxinas. Marxes. Táboas e gráfcos. Impresión de
documentos.

• Internet: ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e publicación da información. 
• Acttude crítca  e  responsable  verbo da propiedade e  a  distribución  do “sotware”  e  da  información:  tpos  de  licenzas  de uso  e

distribución.

• Este bloque debe facilitar as aprendizaxes recollidas nos bloques anteriores

4.3. CONCRECION PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE

Estandar de aprendizaxe Temporalización Grao  mínimo  de  consecución  para  superar  a
materia

Procedementos  e
instrumentos de avaliación

TEB1.1.1.Deseña  un  prototpo  que  dá
solución a un problema técnico, mediante
o  proceso  de  resolución  de  problemas
tecnolóxicos  (CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC
CSIEE, CCEC)

1º trimestre
2º/3º trimestre no proxecto
técnico

Coñece  as  etapas  necesarias  para  a  creación
dun  produto  tecnolóxico,  describe  cada  unha
delas,  investga  a  infuencia  da  tecnoloxía  na
sociedade valorando o impacto social e medio
ambiental.

Proba escrita.
A memoria técnica.

TEB1.2.1.Elabora  a  documentación
necesaria  para  a  planifcación  da
construcción  do  prototpo  (CCL,  CMCCT,
CD, CAA)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Planifca  a  orde  de  operacións  a  realizar,
materiais, operadores e ferramentas necesarias

Observación no taller.
A memoria técnica

TEB1.2.2.Constrúe  un  prototpo  que  dá
solución a un problema técnico, mediante
a  resolución  de  problemas  tecnolóxicos
(CMCCT, CAA, CSIEE)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Constrúe  un  prototpo  seguindo  as  fases  do
método  de  proxectos.  Realiza  deseños  e
construcións  sinxelas,  estétcas,  creatvas  e
funcionais  seguindo  un  plan  de  traballo,
empregando  os  recursos  necesarios  para  a

Observación  do  prototpo
valorando  a  idoneidade  do
obxeto  e  o  uso  correcto  de
materiais e ferramentas
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descrición clara e comprensible da súa forma e
composición  e  cooperando  no
desenvolvemento dos traballos de grupo.

TEB1.2.3.Traballa  en  equipo  de  xeito
responsable e respetuoso (CAA, CSC, CSIEE)

Todo o curso Acttude  de  partcipación,  interés,
sensibilización pola reciclaxe e recuperación de
materiais e respeto polos compañeiros

Observación  na  aula  e  no
taller

TEB2.1.1Representa  mediante  vistas  e
perspectvas obxectos e sistemas técnicos,
mediante esbozos e empregando criterios
normalizados de cotación e escala (CMCCT,
CAA)

1º trimestre Realiza  debuxos  con  perspectva  que  sexan
intelixibles  e  proporcionados.  Realiza  vistas
principais de obxectos xeométricos sinxelos.

Proba  escrita  que  conteña
debuxos, escalas e acotación.
A memoria técnica.

TE2.2.1Interpreta  esbozos  e  bosquexos
sinxelos  como  elementos  de  información
de produtos tecnolóxicos (CMCCT, CAA)

1º trimestre Recoñece  un  produto  tecnolóxico  a  partr  da
súa representación

Proba  escrita  que  conteña
debuxos, escalas e acotación.

TEB2.3.1Produce  os  documentos
relacionados  cun  prototpo  empregando
sotware especifco de apoio (CCL, CMCCT,
CD, CAA)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Utliza  o  procesador de textos  e programa de
deseño

Memoria técnica
Traballo escrito

TEB3.1.1Describe as característcas propias
dos materiais de uso técnico (CCL, CMCCT)

1º trimestre Clasifca a madeira e os seus transformados e os
materiais  metálicos.  Coñece  as  súas
característcas  (orixe,  propiedades,  tpos,
obtención,  presentación comercial,  aplicacións
e usos, etc.)

Proba escrita

TEB3.1.2.Identfca  tpos  de  materiais  con
que  están  fabricados  obxectos  técnicos
cotás (CMCCT, CAA)

1º trimestre
2º/3º trimestres no proxecto
técnico

Identfca as propiedades dos materiais de uso
común (as  madeiras,  os  metais)  e  relacionaas
cos  criterios  de  selección  para  aplicacións

Proba escrita
Observación no taller
Memoria técnica
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concretas valorando as repercusións ambientais
da elaboración, o uso e o desbote de materiais.

TEB3.2.1.Identfca  e  manipula  con
seguridade  as  ferramentas  do  taller  en
operacións  básicas  de  conformación  dos
materiais de us técnico (CMCCT, CAA, CSC)

1º trimestre
2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Coñece  e  describe  as  ferramentas  e  as
máquinas  ferramenta  do  taller,  así  como  os
procesos  que  se  levan  a  cabo  con  elas,  e  as
utliza  con  seguridade.  Analiza  as  distntas
tarefas que se realizan ao traballar os materiais:
marcar e trazar, cortar e serrar, perforar e afnar,
unir,  recubrir  e  da  secuenciado  as  fases  de
traballo das distntas técnicas.

Observación no taller
Traballos escritos (murais)
Libreta do alumno: gráfco de
ferramentas,  elementos  de
protección,  normas  de
seguridade,...

TEB3.2.2.Elabora  un  plan  de  traballo  no
taller con especial  atención ás normas de
seguridade  e  saúde
(CMCCT,CAA,CSC,CSIEE)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Realiza a planifcación como fase importante do
método de proxectos

Memoria técnica

TEB4.1.1Describe audiovisual ou dixital, as
característcas  propias  que  confguran  os
tpos  de  estruturas,  apoiándose  en
información escrita(CCL, CMCCT,CD)

2º trimestre Analiza  e  describe  os  esforzos  aos  que  están
sometdas as estrutura mediante a elaboración
dunha presentación dixital/traballo escrito

Traballo  individual  ou  de
grupo

TEB4.1.2.Identfca  os  esforzos
característcos  a  súa  transmisión  nos
elementos  que  confguran  a  estrutura
(CMCCT, CAA

2º trimestre Identfca os tpos de esforzo que soportan os
elementos simples analizando a súa función e a
importancia  da  forma e  o  material  usado nas
estruturas.  Analiza  e  describe  os  esforzos  aos
que están sometdas as estruturas

Proba escrita

TEB4.2.1Describe  mediante  información
escrita  e  gráfca  como  transforman  e
transmiten  o  movemento  distntos
mecanismos (CCL,CMCCT)

2º trimestre Coñece as máquinas simples e os mecanismos
de  transmisión  e  transformación  de
movementos

Proba escrita
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TEB4.2.2Calcula  a  relación de transmisión
de elementos mecánicos como as poleas e
engrenaxes (CMCCT)

2º trimestre Calcula a relación de transmisión dun sistema
de  poleas  ou  engrenaxe  sinxelo.  Sabe  se  o
sistema  é  reductor  ou  multplicador.  Calcula
velocidades entrada/saída

Proba escrita

TEB4.2.3Explica  a  función  dos  elementos
que  confguran  unha  máquina  ou  un
sistema desde o punto de vista estructural
e mecánico (CCL;CMCCT)

2º trimestre Emprega  correctamente  conceptos  e  utliza
vocabulario técnico axeitado

Proba escrita
Caderno do alumno
Traballo individual/grupo
Exposición oral

TEB4.2.4.Simula  mediante  sotware
específco  e  mediante  simboloxía
normalizada  sistemas  mecánicos  (CMCCT,
CD)

2º trimestre Utliza  un  programa  de  simulación  (por
exemplo, crocclip)

Observación  na  aula  de
informátca
Caderno  do  alumno  coas
actvidades relacionadas

TEB4.2.5Deseña  e  monta  sistemas
mecánicos  que  cumpran  unha  función
determinada (CMCCT, CAA, CSIEE)

2º  /3º  trimestre:  proxecto
técnico

Deseña e constrúe un mecanismo que cumpra
unha función determinada

Observación no taller
Memoria técnica
Obxecto construído

TEB4.3.1Deseña  e  monta  circuitos
eléctricos  básicos  empregando  lámpadas,
zumbadores,  motores,  baterias  e
conectores (CMCCT, CAA, CSIEE)

3º trimestre Deseña  circuitos,  usa  simboloxía  axeitada  e
montaos cos operadores elementais.  Identfca
e  describe  o  funcionamento  dos  distntos
compoñentes  dun  circuíto  eléctrico  sinxelo  e
interpreta  esquemas  simbólicos.  Realiza
cálculos coas magnitudes eléctricas.

Observación no taller
Caderno do alumno
Proba escrita

TEB4.3.2Deseña circuitos eléctricos básicos
utlizando sotware específco e simboloxía
adecuada,  e  experimenta  cos  elementos
que o confguran (CMCCT, CD, CAA, CSIEEC)

3º trimestre Deseña  circuitos  eléctricos  básicos  utlizando
programa de simulación (por exemplo, crocclip)

Observación  na  aula  de
informátca
Caderno  do  alumno  coas
actvidades relacionadas
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TEB5.1.1.Identfca  as  partes  dun
ordenador (CMCCT, CD, CAA)

3º trimestre Diferencia hardware e sotware e distngue as
partes operatvas dun ordenador

Proba escrita
Traballos de exposición
Caderno

TEB5.2.1.Manexa  programas  e  sotware
básicos (CMCCT, CD)

Todo o curso Utliza o ordenador como unha ferramenta de
traballo  para  protexer,  localizar  e  manexar
información de diversos soportes e manexar as
ferramentas  máis  usuais  dun  procesador  de
textos

Traballos
Memoria técnica

TEB5.2.2.Utliza  adecuadamente
equipamentos  informátcos  e  dispositvos
electrónicos (CMCCT; CD)

Todo o curso Utliza  adecuadamente as  novas  tecnoloxías  e
coñece a súa implicación na vida real.

Observación

TEB5.2.3.Elabora,  presenta  e  difunde
proxectos  técnicos  sinxelos  con
equipamentos  informátcos  (CCL,CMCCT,
CD, CAA, CSIEE)

2º/3º trimestre Utliza o ordenador como unha ferramenta de
traballo  para  protexer,  localizar  e  manexar
información de diversos soportes e manexa as
ferramentas  máis  usuais  dun  procesador  de
textos 

Valorar  a  presentación
realizada (rúbrica)

TEB5.3.1Deseña  e  elabora  aplicacións
informátcas  sinxelas  mediante  un
contorno de programación básico (CMCCT,
CD, CAA, CSIEE, CCEC)

3º trimestre Entende o concepto de programa.  Elabora  un
programa (Scratch)

Observación  na  aula  de
informátca
Valorar o programa realizado

5. TECNOLOXIA 1º CICLO DE ESO, TERCEIRO CURSO

Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 a
 b
 f
 g
 h
 l
 o

 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,
investigar a súa influencia na sociedade e propor
melloras  desde  o  punto  de  vista  tanto  da  súa
utilidade como do seu posible impacto social.

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

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCEC

 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  ámbito  de
traballo.

 B1.5.  Documentación  técnica.  Normalización.
Utilización das tecnoloxías da información e da
comunicación.

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

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

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA

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

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

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

 CAA
 CSC
 CSIEE

Bloque 2. Expresión e comunicación técnica

 b
 e
 f
 n

 B2.1.  Elementos  de  información  de  produtos
tecnolóxicos: esbozos e bosquexos.

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

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

 CMCCT
 CAA

 b
 e
 f

 B2.2.  Documentación  técnica  asociada  a  un
produto tecnolóxico.  Aplicacións informáticas de
deseño gráfico por computador ou de simulación.

 B2.2. Explicar, mediante documentación técnica,
as fases dun produto desde o seu deseño ata a
súa comercialización.

 TEB2.2.1. Produce os documentos relacionados
cun prototipo empregando software específico de
apoio.

 CCL
 CMCCT
 CD
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 h
 o

 CAA

Bloque 3. Materiais de uso técnico

 b
 e
 f
 g
 h
 o

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

 B3.2.  Propiedades  dos  materiais  técnicos:
técnicas de identificación.

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

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

 CCL
 CMCCT
 CAA

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

 CCL
 CMCCT
 CAA

Bloque 4. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control

 b
 f
 h
 o

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

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

 CCL
 CMCCT

 b
 f

 B4.2.  Circuíto  eléctrico:  magnitudes  eléctricas,
elementos,  funcionamento  e simboloxía.  Lei  de
Ohm.

 B4.3.  Instrumentos  de  medida  das  magnitudes
eléctricas básicas.

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

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

 CMCCT
 CAA

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

 CMCCT

 b
 f
 g

 B4.4. Deseño, simulación e montaxe de circuítos
eléctricos e electrónicos básicos.

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

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

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

 TEB4.3.2.  Deseña  circuítos  eléctricos  básicos,  CMCCT
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

utilizando  software  específico  e  simboloxía
adecuada, e experimenta cos elementos que o
configuran.

 CD
 CAA
 CSIEE

 b
 e
 f
 g

 B4.5.  Sistemas  de  control  por  computador.
Elementos básicos de programación.

 B4.4. Deseñar,  montar e programar un sistema
sinxelo de control.

 TEB4.4.1. Elabora un programa informático que
xestione o funcionamento dun sistema de control.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

Bloque 5. tecnoloxías da información e da comunicación

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

 TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador e
é capaz de substituír e montar pezas clave.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

 a
 b
 e
 f
 g
 m

 B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para a
procura,  a  descarga,  o  intercambio  e  a
publicación de información.

 B5.3.  Medidas  de  seguridade  no  uso  dos
sistemas de intercambio de información.

 B5.2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de
intercambio de información.

 TEB5.2.1.  Manexa espazos web,  plataformas e
outros sistemas de intercambio de información.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

 TEB5.2.2.  Coñece  as  medidas  de  seguridade
aplicables a cada situación de risco.

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSC

 b
 e
 f
 g
 h

 B5.4.  Deseño,  elaboración  e  comunicación  de
proxectos  técnicos  coas  tecnoloxías  da
información e da comunicación. 

 B5.3.  Utilizar  un  equipamento  informático  para
elaborar e comunicar proxectos técnicos.

 TEB5.3.1.  Instala  e  manexa  programas  e
software básicos.

 CMCCT
 CD
 CAA

 TEB5.3.2.  Utiliza adecuadamente equipamentos
informáticos e dispositivos electrónicos. 

 CMCCT
 CD
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Tecnoloxía. 1º ciclo de ESO, 3º curso

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 o  CAA

 TEB5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos
técnicos con equipamentos informáticos.

 CCL
 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

5.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS
CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB2.2.1
TEB3.1.1
TEB3.1.2
TEB4.1.1
TEB5.3.3

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB1.2.2
TEB2.1.1
TEB2.2.1
TEB3.1.1
TEB3.1.2
TEB4.1.1
TEB4.2.1
TEB4.2.2
TEB4.3.1
TEB4.3.2
TEB4.4.1
TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.2.2

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB2.2.1
TEB4.3.2
TEB4.4.1
TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.2.2
TEB5.3.1
TEB5.3.2
TEB5.3.3

TEB1.1.1
TEB1.2.1
TEB1.2.2
TEB1.2.3
TEB2.1.1
TEB2.2.1
TEB3.1.1
TEB3.1.2
TEB4.2.1
TEB4.3.1
TEB4.3.2
TEB4.4.1
TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.2.2
TEB5.3.1

TEB1.1.1
TEB1.2.3
TEB5.2.2

TEB1.1.1
TEB1.2.2
TEB1.2.3
TEB4.3.1
TEB4.3.2
TEB4.4.1
TEB5.1.1
TEB5.2.1
TEB5.3.3

TEB1.1.1
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CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TEB5.3.1
TEB5.3.2
TEB5.3.3

TEB5.3.2
TEB5.3.3

5.2. CONCRECION DOS CONTIDOS
BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS 

- Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas.
- Deseño de prototpos ou maquetas para resolver problemas técnicos.
- Planifcación e construcción de prototpos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas.
- Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no ámbito de traballo.
- Documentación técnica. Normalización. Utlización das tecnoloxías da información e a comunicación.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA
- Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos.  (Vistas, perspectva, escalas, cortes e seccións, acotación e
instrumentos de medida)
- Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informátcas de deseño gráfco por computador ou de simulación.

BLOQUE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO 
- Materiais utlizados na construcción de obxetos tecnolóxicos:

• Os plástcos. Técnicas de conformación de plástcos
• Materiais de construcción

- Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identfcación.
BLOQUE 4. MAQUINAS E SISTEMAS: ELECTRICIDADE, ELECTRÓNICA E CONTROL

- Introducción ao concepto de enerxía. Formas de enerxía. Recursos enerxétcos (renovables e non renovables).
- Conversión noutras manifestacións enerxétcas.
- Impacto ambiental da xeneración, transporte e uso da electricidade. Consumo responsable e desenvolvemento sostble.
- Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule.
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- Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas, elementos, funcionamento e simboloxía. Lei de Ohm
• Circuítos serie,paralelo e mixtos.

- Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas. Cálculo das magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos.
- Deseño, simulación e montaxe de circuítos eléctricos e electrónicos básicos

• Compoñentes electrónicos básicos.
- Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación.

BLOQUE 5. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN.
- Elementos dun equipamento informátco.
- Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e publicación da información. 
- Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información.
- Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da comunicación.

5.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Estandar de aprendizaxe Temporalización Grao  mínimo  de  consecución  para  superar  a
materia

Procedementos  e
instrumentos de avaliación

TEB1.1.1.Deseña  un  prototpo  que  da
solución a un problema técnico, mediante o
proceso  de  resolución  de  problemas
tecnolóxicos  (CCL,  CMCCT,  CD,  CAA,  CSC
CSIEE, CCEC)

1º trimestre Realiza  debuxos  con  perspectva  que  sexan
intelixibles  e  proporcionados.  Realiza  vistas
principais de obxectos xeométricos sinxelos.

Proba  escrita  que  conteña
debuxos, escalas e acotación.
A memoria técnica.

TEB1.2.1.Elabora  a  documentación
necesaria  para  a  planifcación  da
construcción do prototpo (CCL, CMCCT, CD,
CAA)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Planifca  a  orde  de  operacións  a  realizar,
materiais, operadores e ferramentas necesarias
Planifca a montaxe de circuitos

Observación no taller.
A memoria técnica

TEB1.2.2.Constrúe  un  prototpo  que  dá
solución a un problema técnico, mediante a

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Constrúe  un  prototpo  seguindo  as  fases  do
método de proxectos

Observación  do  prototpo
valorando  a  idoneidade  do
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resolución  de  problemas  tecnolóxicos
(CMCCT, CAA, CSIEE)

obxeto  e  o  uso  correcto  de
materiais e ferramentas

TEB1.2.3.Traballa  en  equipo  de  xeito
responsable e respetuoso (CAA, CSC, CSIEE)

Todo o curso Acttude  de  partcipación,  interés,
sensibilización pola reciclaxe e recuperación de
materiais e respeto polos compañeiros

Observación  na  aula  e  no
taller

TEB2.1.1.Interpreta  esbozos  e  bosquexos
como  elementos  de  información  de
produtos tecnolóxicos (CMCCT, CAA)

Todo o curso Interpreta  esquemas  de  conformación  de
plástcos, da producción de enerxía nas centrais
eléctricas, de motores térmicos e eléctricos

Proba escrita
Exposición  na  aula  a  partr
dunha imaxe.

TEB2.2.1.Produce  os  documentos
relacionados  cun  prototpo  empregando
sotware especifco de apoio (CCL, CMCCT,
CD, CAA)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Utliza  o procesador de textos  e programa de
deseño

Memoria técnica
Traballo escrito

TEB3.1.1.Describe as característcas propias
dos materiais de uso técnico, comparando
as súas propiedades (CCL, CMCCT, CAA)

1º trimestre Diferencia  as  principais  clases  de  plástcos
analizando  as  característcas  e  as  técnicas
básicas de conformación.

Clasifca  os  materiais  textles  pola  orixe  e
característcas.  Analiza  os  materiais  de
construcción mais empregados na actualidade
según as  propiedades  que  os  fan  útles  para
desempeñar  unha  determinada  función  nas
construccións.

Proba escrita

TEB3.1.2.Explica  as  técnicas  de
identfcación  das  propiedades  mecánicas
dos materiais de uso técnico (CCL, CMCCT,
CAA)

1º trimestre Coñece e explica as propiedades mecánicas dos
materiais

Proba escrita
Observación no taller

TEB4.1.1.Explica  os  principais  efectos  da 3º trimestre Coñece  formas  e  fontes  de  enerxía. Proba escrita
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corrente eléctrica e a súa conversión(CCL,
CMCCT)

Transformacións enerxétcas

TEB4.2.1.Utliza os instrumentos de medida
para  coñecer  as  magnitudes  eléctricas  de
circuitos básicos (CMCCT, CAA

3º trimestre Coñece  as  magnitudes  eléctricas  e  as  súas
unidades  de  medida.  Utliza  instrumentos  de
medida (reais ou en simulacións de circuitos)

Proba escrita
Observación no taller e/ou na
aula de informátca

TEB4.2.2.Calcula  as  magnitudes  eléctricas
básicas  en  circuitos  eléctricos  sinxelos
(CMCCT)

3º trimestre Aplica lei de Ohm. Calcula potencia e enerxía.
Uso correcto de unidades de medida

Proba escrita

TEB4.3.1.Deseña  e  monta  circuitos
eléctricos  e  electrónicos  básicos
empregando  lámpadas,  zumbadores,
diodos LED, transistores, motores, baterías,
conectores,  condensadores  e  resistencias
(CMCCT, CAA, CSIEE)

3º trimestre Deseña  e  monta  circuitos  eléctricos  en  serie,
paralelo e mixtos empregando lámparas, LEDs,
conectores e resistencias

Observación  na  aula  e  no
taller 

TEB4.3.2.Deseña  circuitos  eléctricos
básicos,  utlizando  sotware  especifco  e
simboloxía  adecuada,  e  experimenta  cos
elementos  que  o  confguran  (CMCCT,  CD,
CAA, CSIEE)

3º trimestre Deseña  circuitos  eléctricos  básicos  en  serie,
paralelo  e  mixtos  utlizando  programa  de
simulación

Observación  na  aula  de
informátca
Caderno do alumno ou fcha
con actvidades relacionadas

TEB4.4.1.Elabora  un programa informátco
que xestone o funcionamiento dun sistema
de control (CMCCT, CD, CAA, CSIEE)

3º trimestre Entende o concepto  de programa.  Elabora  un
programa  (Equipo  de  operadores  de  control,
Scratch)

Observación  na  aula  de
informátca ou no taller

TEB5.1.1.Identfca  as  partes  dun
computador  e  é  capaz  de  substtuír  e
montar pezas clave (CMCCT, CD)

1º /2º trimestre Clasifca en hardware e sotware Proba escrita e observación

TEB5.2.1.Manexa espazos web, platatormas
e  outros  sistemas  de  intercambio  de

Todo o curso Busca información na rede Observación  na  aula  de
informátca
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información (CMCCT, CD, CAA, CSIEE) Traballos realizados

TEB5.2.2.Coñece as medidas de seguridade
aplicables a cada situación de risco (CMCCT,
CD, CAA, CSC)

Todo o curso Valora a importancia de manter un contorno de
traballo  ordenado,  agradable  e  saudable.
Respecto polas normas de seguridade e toma
de  conciencia  dos  perigos  que  comporta  a
electricidade.

Observación  na  aula  e  no
taller

TEB5.3.1.Instala  e  manexa  programas  e
sotware básicos (CMCCT, CD, CAA)

Todo o curso Instala e manexa programas e sotware básicos:
procesador de textos

Observación  na  aula  de
informátca

TEB5.3.2.Utliza  adecuadamente
equipamentos  informátcos  e  dispositvos
electrónicos (CMCCT, CD, CAA)

Todo o curso Utliza  adecuadamente as  novas  tecnoloxías  e
coñece a súa implicación na vida real.

Observación

TEB5.3.3.Elabora,  presenta  e  difunde
proxectos  técnicos  sinxelos  con
equipamentos  informátcos  (CCL,  CMCCT;
CD, CAA, CSIEE)

2º  trimestre/3º  trimestre:
proxecto técnico

Realiza presentacións de traballos ou proxectos
empregando o ordenador.

Valorar  a  presentación
realizada (rúbrica)

6. TECNOLOXIA INDUSTRIAL I, 1º DE BACHARELATO
Na seguinte táboa amosamos a concreción curricular do Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o curriculo na comunidade
autónoma de Galicia. Os criterios de avaliación relacionados cons estándares de aprendizaxe (que son as concrecións dos criterios) están
conectados coas competencias clave.
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Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Produtos tecnolóxicos: deseño, produción e comercialización

 a
 c
 e
 g
 h
 i
 l
 m
 p

 B1.1.  Proceso  cíclico  de  deseño,  produción,
comercialización e mellora de produtos. 

 B1.2.  Análise  sistemática  de  produtos
tecnolóxicos actuais e do seu impacto social.

 B1.3.  Planificación  e  desenvolvemento  práctico
dun  proxecto  de  deseño  e  produción  dun
produto.

 B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias
para a creación dun produto tecnolóxico desde o
seu  deseño ata  a  súa  comercialización,
investigar acerca da súa influencia na sociedade
e propor melloras desde o punto de vista tanto da
súa utilidade como do seu posible impacto social.

 TI1B1.1.1.  Deseña  unha  proposta  dun  novo
produto  tomando  como  base  unha  idea  dada,
explicando  o  obxectivo  de  cada  etapa
significativa necesaria para lanzar o produto ao
mercado.

 CMCCT
 CAA
 CSC
 CSIEE
 CCL

 a
 e
 g
 h

 B1.4.  Normalización.  Control  de  calidade.
Patentes.

 B1.2.  Explicar  as  diferenzas  e  as  similitudes
entre un modelo de excelencia e un sistema de
xestión  da  calidade,  identificando  os  principais
actores que interveñen e valorando criticamente
a repercusión que a súa implantación pode ter
sobre  os  produtos  desenvolvidos,  e  expolo
oralmente co apoio dunha presentación.

 TI1B1.2.1.  Elabora  o  esquema  dun  posible
modelo  de  excelencia,  razoando  a  importancia
de cada axente implicado.

 CCL
 CMCCT
 CAA
 CSIEE

 TI1B1.2.2.  Desenvolve o esquema dun sistema
de xestión da calidade, razoando a importancia
de cada axente implicado.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE

Bloque 2. Máquinas e sistemas

 d
 e
 g
 i

 B2.1.  Máquinas  e  sistemas.  Elementos  e
dispositivos que os compoñen.

 B2.1.  Analizar  os  bloques  constitutivos  de
sistemas  e/ou  máquinas,  interpretando  a  súa
interrelación, e describir os principais elementos
que  os  compoñen,  utilizando  o  vocabulario
relacionado co tema.

 TI1B2.1.1.  Describe a función dos bloques que
constitúen  unha  máquina  dada,  explicando  de
forma  clara  e  co  vocabulario  axeitado  a  súa
contribución ao conxunto.

 CMCCT
 CAA
 CCL

 TI1B2.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de
máquinas-ferramenta  explicando  a  contribución
de cada bloque ao conxunto da máquina.

 CMCCT
 CD
 CCL

 d  B2.2.  Máquinas  e  sistemas  mecánicos.  B2.2. Realizar esquemas de sistemas mecánicos  TI1B2.2.1.  Deseña,  utilizando  un  programa  de  CMCCT

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 33



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
IES Félix Muriel

Rúa María Ana Mogas, nº 1
15920 RIANXO
( 981-843700  2 981-843701
ies.felix.muriel@edu.xunta.es

Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 g
 i
 m

Transmisión e transformación de movementos.
 B2.3. Circuítos eléctricos e electrónicos.
 B2.4. Circuítos pneumáticos e hidráulicos.
 B2.5. Simboloxía normalizada.
 B2.6. Deseño, simulación e montaxe de sistemas

mecánicos, de circuítos eléctricos e electrónicos,
e de circuítos pneumáticos ou hidráulicos.

e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos
ou  hidráulicos  que  dan  solución  a  problemas
técnicos,  con  axuda  de  programas  de  deseño
asistido, e calcular os parámetros característicos
destes.

CAD,  o  esquema  dun  circuíto  eléctrico-
electrónico,  pneumático  ou  hidráulico que  dea
resposta a unha necesidade determinada.

 CD
 CAA
 CSIEE

 TI1B2.2.2.  Calcula  os  parámetros  básicos  de
funcionamento  dun  sistema  mecánico  e  dun
circuíto  eléctrico-electrónico,  pneumático  ou
hidráulico, a partir dun esquema dado.

 CMCCT

 d
 g
 i
 m

 B2.7.  Instrumentos  de  medida  de  magnitudes
eléctricas.  Realización  de  medidas  en  circuítos
eléctricos e electrónicos.

 B2.3.  Verificar  o  funcionamento  de  circuítos
eléctrico-electrónicos, pneumáticos e hidráulicos
característicos, interpretando os seus esquemas,
utilizando  os  aparellos  e  os  equipamentos  de
medida adecuados, interpretando e valorando os
resultados  obtidos,  apoiándose  na  montaxe  ou
nunha simulación física destes.

 TI1B2.3.1.  Verifica  a  evolución  dos  sinais  en
circuítos  eléctrico-electrónicos,  pneumáticos  ou
hidráulicos,  debuxando  as  súas  formas  e  os
valores nos puntos característicos

 CMCCT
 CD

 TI1B2.3.2.  Interpreta  e  valora  os  resultados
obtidos  de  circuítos  eléctrico-electrónicos,
pneumáticos ou hidráulicos.

 CMCCT
 CAA

 d
 g
 i
 m

 B2.8.  Sistemas  automáticos  de  control:
compoñentes básicos. 

 B2.9. Control programado. Deseño, construción e
programación dun sistema robótico.

 B2.4. Deseñar, construír e programar un sistema
robotizado  cuxo  funcionamento  solucione  un
problema determinado.

 TI1B2.4.1.  Deseña,  constrúe  e  programa  un
sistema automático ou robot cos actuadores e os
sensores  axeitados,  para  que  o  seu
funcionamento  solucione  un  problema
determinado. 

 CMCCT
 CD
 CAA
 CSIEE

Bloque 3. Materiais e procedementos de fabricación

 d
 e
 i

 B3.1.  Estrutura  interna  e  propiedades  dos
materiais.  Técnicas  de  modificación  das
propiedades. 

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

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

 CMCCT
 CAA

 TI1B3.1.2.  Explica como se poden modificar as
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa
estrutura interna.

 CMCCT
 CCL

 d
 e

 B3.2.  Identificación  dos  materiais  utilizados  en
produtos tecnolóxicos actuais.

 B3.2.  Relacionar  produtos  tecnolóxicos  actuais
ou  novos  cos  materiais  que  posibilitan  a  súa

 TI1B3.2.1. Describe, apoiándose na información
obtida en internet, materiais imprescindibles para

 CMCCT
 CD
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Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 g
 i

produción, asociando as súas características cos
produtos  fabricados,  utilizando  exemplos
concretos. 

a  obtención  de  produtos  tecnolóxicos
relacionados coas tecnoloxías da información e
da comunicación.

 CCL

 d
 e
 i
 l

 B3.3.  Técnicas  de  fabricación.  Máquinas  e
ferramentas  apropiadas  para  cada
procedemento.  Normas de seguridade e hixiene
no traballo. 

 B3.3.  Describir  as  técnicas  utilizadas  nos
procesos  de  fabricación  tipo,  identificando  as
máquinas  e  as  ferramentas  utilizadas  e  as
condicións de seguridade propias de cada unha,
apoiándose  na  información  proporcionada  na
web dos fabricantes.

 TI1B3.3.1.  Explica  as  principais  técnicas
utilizadas no proceso de fabricación dun produto
dado.

 CMCCT
 CCL

 TI1B3.3.2.  Identifica  as  máquinas  e  as
ferramentas utilizadas no proceso de fabricación
dun produto dado.

 CMCCT

 TI1B3.3.3.  Describe as principais  condicións de
seguridade  que  se  deben  aplicar  nun
determinado ámbito de produción, desde o punto
de vista  tanto  do  espazo  como  da  seguridade
persoal.

 CMCCT
 CCL
 CSC

 d
 i
 h
 l
 p

 B3.4. Impacto ambiental e social da obtención de
materiais  e  da  fabricación  de  produtos
tecnolóxicos.

 B3.4. Analizar o impacto ambiental e social que
poden  producir  os  procesos  de  obtención  de
materiais e os procesos de fabricación.

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

 CMCCT
 CSC

Bloque 4. Recursos enerxéticos

 d
 e
 g
 i
 h
 l
 p

 B4.1.  Recursos  enerxéticos.  Produción  e
distribución da enerxía eléctrica.

 B4.2.  Impacto  ambiental  e  sustentabilidade.
Impacto  ambiental  da  produción  enerxética  en
Galicia.

 B4.1.  Analizar  a  importancia  que  os  recursos
enerxéticos  teñen  na  sociedade  actual,  e
describir as formas de produción de cada unha,
así  como  as  súas  debilidades  e  fortalezas  no
desenvolvemento dunha sociedade sustentable. 

 TI1B4.1.1.  Describe  as  formas  de  producir
enerxía,  en  relación  co  custo  de  produción,  o
impacto ambiental e a sustentabilidade.

 CMCCT
 CCL
 CSC

 TI1B4.1.2.  Debuxa  diagramas  de  bloques  de
diferentes  tipos  de  centrais  de  produción  de
enerxía, e explica cada bloque constitutivos e as
súas interrelacións.

 CMCCT
 CCL
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Tecnoloxía Industrial I. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 d
 e
 g
 h
 i
 l

 B4.3. Consumo enerxético en vivendas e locais.
Cálculos e estimación de consumo. Técnicas e
criterios de aforro enerxético.

 B4.2.  Realizar  propostas  de  redución  de
consumo enerxético para vivendas ou locais coa
axuda de programas informáticos e a información
de consumo dos mesmos.

 TI1B4.2.1. Explica as vantaxes que supón, desde
o  punto  de  vista  do  consumo,  que  un  edificio
estea certificado enerxeticamente.

 CSC
 CCL

 TI1B4.2.2. Calcula custos de consumo enerxético
de edificios de vivendas ou industriais,  partindo
das  necesidades  e/ou  dos  consumos  dos
recursos utilizados.

 CMCCT
 CD

 TI1B4.2.3. Elabora plans de redución de custos
de consumo enerxético para locais ou vivendas,
identificando os  puntos  onde o consumo poida
ser reducido.

 CMCCT
 CAA
 CSC
 CD

6.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TI1B1.1.1
TI1B1.2.1
TI1B2.1.1
TI1B2.1.2
TI1B3.1.2
TI1B3.2.1
TI1B3.3.1
TI1B3.3.3
TI1B4.1.1

TI1B1.1.1
TI1B1.2.1
TI1B1.2.2
TI1B2.1.1
TI1B2.1.2
TI1B2.2.1
TI1B2.2.2
TI1B2.3.1
TI1B2.3.2

TI1B2.1.2
TI1B2.2.1
TI1B2.3.1
TI1B2.4.1
TI1B3.2.1
TI1B4.2.2
TI1B4.2.3

TI1B1.1.1
TI1B1.2.1
TI1B1.2.2
TI1B2.1.1
TI1B2.2.1
TI1B2.3.2
TI1B2.4.1
TI1B3.1.1
TI1B4.2.3

TI1B1.1.1
TI1B3.3.3
TI1B3.4.1
TI1B4.1.1
TI1B4.2.1
TI1B4.2.3

TI1B1.1.1
TI1B1.2.1
TI1B1.2.2
TI1B2.2.1
TI1B2.4.1
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CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TI1B4.1.2
TI1B4.2.1

TI1B2.4.1
TI1B3.1.1
TI1B3.1.2
TI1B3.2.1
TI1B3.3.1
TI1B3.3.2
TI1B3.3.3
TI1B3.4.1
TI1B4.1.1
TI1B4.1.2
TI1B4.2.2
TI1B4.2.3

6.2.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS
Na materia de Tecnoloxía Industrial I estruturamos as seguintes Unidades Didáctcas en consonancia cos bloques de contdos propostos polo
ministerio de educación expostos na táboa anterior.

BLOQUE I. PRODUCTOS TECNOLÓXICOS; DESEÑO, PRODUCCIÓN E COMERCIALIZACIÓN
• A empresa e o mercado. A tecnoloxía na empresa
• Deseño, planifcación da produción, fabricación, distribución e publicidade de produtos
• Xestón de calidade
• Repercusións ambientais e sociais dos sistemas produtvos

BLOQUE 2. MÁQUINAS E SISTEMAS
• Elementos mecánicos transmisores do movemento.
• Elementos mecánicoos transformadores do movemento.
• Elementos auxiliares do movemento.
• Circuítos eléctricos e electrónicos.
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• Transporte e distribución da enerxía eléctrica. Transformadores. Alternadores. Fontes de alimentación.
• Circuítos pneumátcos e hidráulicos

BLOQUE 3. MATERIAIS E PROCEDEMENTOS DE FABRICACIÓN
• Estructura interna dos materiais. Estructuras cristalinas
• Propiedades dos materiais. Ensaios. 
• Os metais ferrosos e non ferrosos.
• Plástcos e fbras téxtles. 
• Madeira.
• Vidro e materiais cerámicos (materiais de construción).
• Procedementos de conformación dos distntos materiais.
• Formas comerciais dos distntos materiais.
• BLOQUE 4. RECURSOS ENERXÉTICOS
• Manifestacións e transformacións da enerxía.
• Rendemento dunha máquina.
• Enerxías non renovables: combustbles fósiles e enerxía nuclear.
• Enerxías renovables ou alternatvas.

6.3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Estandar de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de consecución para superar a 
materia

Procedementos e 
instrumentos de avaliación

TI1B1.1.1.Deseña unha proposta dun novo produto 
tomando como base unha idea dada, explicando o 
obxectvo de cada etapa signifcatva necesaria para 
lanzar o produto ao mercado 
(CMCCT,CAA,CSC,CSIEE,CCL)

3º trimestre Clasifca as empresas segundo o seu tamaño, 
dedicación e forma xurídica. Lei de oferta e 
demanda. Deseño, fabricación, venta. Analiza a 
publicidade como medio para incrementar as 
ventas dun producto.

Traballo escrito

TI1B1.2.1.Elabora o esquema dun posible modelo de 
excelencia, razoando a importancia de cada axente 

3º trimestre Elabora un esquema para a mellora do sistema 
produtvo

Traballo escrito
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implicado (CCL, CMCCT, CAA, CSIEE)

TI1B1.2.2.Desenvolve o esquema dun sistema de 
xestón da calidade, razoando a importancia de cada 
axente implicado (CMCCT, CAA, CSIEE)

3º trimestre Desenvolve o esquema dun sistema de xestón de 
calidade

Traballo escrito

TI1B2.1.1.Describe a función dos bloques que 
consttúen unha máquina dada, explicando de forma 
clara e co vocabulario axeitado a súa contribución ao 
conxunto (CMCCT, CAA, CCL)

2º trimestre Analiza os bloques consttutvos de sistema ou 
máquina (mecanimos de máquinas; máquinas 
eléctricas: motor, xerador, transformador)

Proba escrita

TI1B2.1.2.Debuxa diagramas de bloques de máquinas-
ferramentas explicando a contribución de cada bloque 
ao conxunto da máquina (CMCCT, CD, CCL)

3º trimestre Debuxa diagrama de bloques de ferramentas de 
corte,torneado, fresado, taladrado e explica a 
función de cada bloque

Proba escrita
Traballo escrito

TI1B2.2.1.Deseña, utlizando un programa de CAD, o 
esquema dun circuito eléctrico-electrónico, 
pneumátco ou hidráulico que dea resposta a unha 
necesidade determinada (CMCCT, CD, CAA, CSIEE)

2º trimestre Deseña circuítos, coa simboloxía axeitada, para 
unha determinada función

Observación na aula de 
informátca
Caderno do alumno ou fcha

TI1B2.2.2.Calcula os parámetros básicos de 
funcionamento dun sistema mecánico e dun circuito 
eléctrico-electrónico, pneumátco ou hidráulico, a partr
dun esquema dado (CMCCT)

2º trimestre Calcula relación de transmisión, resolve circuítos 
eléctricos e electrónicos, calcula forza de avance e
retroceso, caudal, etc. en circuitos pneumátcos

Proba escrita

TI1B2.3.1.Verifca a evolución dos sinais en circuitos 
eléctrico-electrónicos, pneumátcos ou hidráulicos, 
debuxando as súas formas e os valores nos puntos 
característcos (CMCCT, CD)

2º trimestre Representa distntos tpos de sinais: o alterno 
senoidal da rede eléctrica e o contnuo. Simula un 
circuíto que permita obter tensión contnua a 
partr da tensión alterna senoidal de 220 voltos. 
Realiza medidas no circuíto.

Observación na aula de 
informátca
Caderno do alumno ou fcha

TI1B2.3.2.Interpreta e valora os resultados obtdos de Todo o curso Obtén información dos resultados obtdos Proba escrita
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circuitos eléctrico-electrónicos, pneumátcos ou 
hidráulicos (CMCCT, CAA)

Actvidades de aula e de 
taller

TI1B2.4.1.Deseña, constrúe e programa un sistema 
automátco ou robot cos actuadores  e os sensores 
axeitados, para que o seu funcionamento solucione un 
problema determinado (CMCCT, CD, CAA, CSIEE)

2º trimestre Deseña e constrúe un sistema electrónico ou 
pneumátco automátco.

Observación na aula taller
Caderno do alumno

TI1B3.1.1.Establece a relación entre a estrutura interna 
dos materiais e as súas propiedades (CMCCT, CCL)

3º trimestre Coñece as propiedades dos materiais e relaciona 
algunha coa estructura interna (plastcos 
termoestables, termoplástcos; metais;)

Proba escrita

TI1B3.1.2.Explica como se poden modifcar as 
propiedades dos materiais, tendo en conta a súa 
estrutura interna (CMCCT, CCL)

3º trimestre Explica en que consisten os tratamentos termicos/
termoquímicos, tratamentos mecánicos e 
superfciais

Proba escrita

TI1B3.2.1.Describe, apoiándose na información obtda 
en internet, materiais imprescindibles para a obtención
de produtos tecnolóxicos relacionados coas tecnoloxías
da información e da comunicación (CMCCT, CD, CCL)

3º trimestre Describe a obtención da fbra óptca Traballo de investgación

TI1B3.3.1.Explica as principais técnicas utlizadas no 
proceso de fabricación dun produto dado (CMCCT, CCL)

3º trimestre Explica a conformación por moldeo, laminación, 
forxa, extrusión, treflado

Proba escrita e/ou
traballo escrito

TI1B3.3.2.Identfca as máquinas e as ferramentas 
utlizadas no proceso de fabricación dun produto dado 
(CMCCT)

3º trimestre Identfca ferramentas de corte,torneado, fresado,
taladrado, soldadura

Proba escrita/traballo de 
exposición

TI1B3.3.3.Describe as principais condicións de 
seguridade que se deben aplicar nun determinado 
ámbito de produción, desde o punto de  vista tanto do 
espazo como da seguridade persoal (CMCCT, CCL, CSC)

3º trimestre Describe posibles riscos e as medidas de 
seguridade aplicables para reducir os accidentes e
enfermidades laborais

Traballo de exposición
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TI1B3.4.1.Coñece o impacto ambiental que poden 
producir as técnicas utlizadas (CMCCT, CSC)

Todo o curso Coñece o impacto ambiental de toda actvidade 
tecnolóxica

Proba escrita

TI1B4.1.1.Describe as formas de producir enerxía, en 
relación co custo de produción, o impacto ambiental e 
a sustentabilidade (CMCCT, CCL, CSC)

1º trimestre Identfca as formas de enerxía almacenada en 
distntas substancias e en distntos obxectos. 
Describe formas de producir enerxía citando 
ventaxas e inconvenientes

Proba escrita

TI1B4.1.2.Debuxa diagramas de bloques de diferentes 
tpos de centrais de produción de enerxía, e explica 
cada bloque consttutvos e as súas interrelacións 
(CMCCT, CCL)

1º trimestre Debuxa diagramas de bloques de centrais e 
explica a función de cada bloque

Proba escrita

TI1B4.2.1.Explica as vantaxes que supón, desde o punto
de vista do consumo, que un edifcio estea certfcado 
enerxétcamente (CSC, CCL)

1º trimestre Explica como mellorar a efciencia enerxétca das 
vivendas

Proba escrita/traballo de 
investgación

TI1B4.2.2.Calcula custos de consumo enerxétco de 
edifcios de vivendas ou industriais, partndo das 
necesidades e/ou dos consumos dos recursos utlizados
(CMCCT, CD)

1º trimestre Calcula consumo enerxétcos. Calcula o 
rendemento de máquinas e sistemas

Proba escrita

TI1B4.2.3.Elabora plans de reducción de custos de 
consumo enerxétco para locais ou 
vivendas,identfcando os puntos onde o consumo 
poida ser reducido (CMCCT, CAA, CSC, CD)

1º trimestre Elabora un plan para reducir o consumo nunha 
vivenda

Traballo para exposición
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACION E DA COMUNICACIÓN

7.INTRODUCIÓN
As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual, porque proporcionan

un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satsfacer as necesidades individuais e colectvas. Neste sentdo, as TIC achéganlle
ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositvos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación
e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educatva. Na resolución de problemas coas TIC
conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar
unha  cidadanía  autónoma  e  competente.  Ademais,  o  coñecemento  das  novas  tecnoloxías  proporciona  unha  imprescindible  perspectva
cientfco-tecnolóxica sobre a necesidade de construír  unha sociedade formada por unha cidadanía crítca con respecto ao que acontece
arredor dela.

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ao alumnado as habilidades necesarias para adaptarse
aos cambios propios deste ámbito tecnolóxico.  Deste xeito, na parte da materia correspondente a  cuarto curso de educación secundaria
obrigatoria, os bloques de "Étca e estétca da interacción en rede", de "Seguridade informátca" e de "Internet, redes sociais e hiperconexión"
tratan aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que poida desenvolverse con soltura e
seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O bloque de "Computadores, sistemas operatvos e redes" abonda en aspectos de confguración
dos computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utlizar computadores e aplicacións
xunto con outros dispositvos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utlizar as posibilidades de conectvidade das
TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e o de "Publicación e difusión de contdos" tratan os aspectos que
poden necesitarse para producir documentos e difundilos,  ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o
tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráfcos e audiovisuais nos documentos.

Nos dous cursos de bacharelato, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación persegue a consolidación dunha serie de
coñecementos tecnolóxicos indispensables. Así, o bloque "A sociedade da información e o computador" introduce o alumnado na importancia
desta  materia  na  sociedade  actual.  Os  bloques "Arquitectura  de computadores",  "Redes de computadores"  e  "Seguridade"  abondan en
aspectos relatvos aos compoñentes e á confguración dos computadores, e  á súa conexión en redes. O bloque "Sotware para sistemas
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informátcos" afonda no uso de aplicacións de uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofmátcas de edición de texto, de
cálculo, de elaboración de presentación, de almacenaxe de información e de traballo con imaxe e vídeo. E os bloques "Programación" e
"Publicación e difusión de contdos" afondan no deseño de programas que permitan dar solucións a problemas do mundo real, e no uso destes
no mundo de internet.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemátco e cientfco, ademais
de que é frecuente que as TIC se utlicen para resolver problemas específcos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo,
favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e
para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a partcipación cidadá está a
adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

8.CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE
A  comunicación lingüístca desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utlice un vocabulario técnico preciso, elabore

programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información.
A  competencia matemátca e  as  competencias básicas en ciencia  e  tecnoloxía poden  alcanzarse  confgurando  e  administrando

máquinas e sistemas operatvos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das
redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operatvos,
ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet.

A  competencia dixital, que é a específca desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar
información, para obter e presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utlidades informátcas que sirvan para
resolver problemas.

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actvidades deben permitr que tome decisións cun certo grao de autonomía, que
organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotás das que poida avaliar os resultados.
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As  competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con
grupos de forma democrátca, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das
TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.

O sentdo de iniciatva e  espírito  emprendedor conséguese  nesta  materia  a  través  do deseño,  da  planifcación  e  da  xestón de
proxectos informátcos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos.

E a  conciencia e as expresións culturais refíctense na análise da infuencia dos ftos técnicos das TIC en distntas culturas e no seu
desenvolvemento e progreso. O alumnado debe elaborar traballos e presentacións con sentdo estétco.

9.TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACÍON, 4º ESO

Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

 a
 b
 f
 g
 h
 i
 o

 B1.1. Políticas de seguridade para a protección
do  individuo  na  interacción  coa  rede.
Contrasinais. Condutas e hábitos seguros.

 B1.2.  Intercambio  e  publicación  de  información
dixital na rede. Seguridade e responsabilidade no
uso dos servizos de publicación.

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

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

 CD
 CSC

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

 CD
 CMCCT.

 a
 b
 f
 g
 h
 i
 m
 ñ
 o

 B1.3.  Dereitos  de  propiedade  intelectual  e  de
explotación  dos  materiais  aloxados  na  web.
Tipos de licenzas de distribución.

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

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

 CD
 CAA
 CSC
 CCEC
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 a
 g
 h
 i
 m
 ñ

 B1.4. Propiedade e distribución do software e da
información.  Tipos  de  licenzas  de  uso  e
distribución.

 B1.5.  Identidade  dixital,  privacidade  e
seguridade.  Desenvolvemento  de  actitudes  de
protección activa ante dos intentos de fraude.

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

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

 CD
 CAA
 CSC

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

 CD
 CSC
 CCEC

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

 f  B2.1.  Funcións  de  configuración  dos
equipamentos informáticos.

 B2.1.  Utilizar  e  configurar  equipamentos
informáticos,  identificando os elementos que os
configuran e a súa función no conxunto. 

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

 CD
 CMCCT.
 CAA

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

 CD
 CMCCT.

 f  B2.2.  Instalación  e  eliminación  de  software  de
propósito xeral.

 B2.2.  Xestionar  a  instalación  e  eliminación  de
software de propósito xeral.

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

 CD
 CMCCT.
 CAA

 a
 f

 B2.3.  Utilización  de  software  de  comunicación
entre equipamentos e sistemas.

 B2.3.  Utilizar  software  de  comunicación  entre
equipamentos e sistemas.

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

 CD
 CMCCT.

 f  B2.4. Arquitectura dun computador: compoñentes
básicos e características.

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

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

 CD
 CMCCT.

 f  B2.5. Elementos e sistemas para a comunicación
con fíos e sen eles.

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

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
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Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

 f
 g
 h
 i
 m
 ñ
 a
 o

 B3.1. Procesos de produción de documentos con
aplicacións  ofimáticas  e  de  deseño  gráfico.
Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos.

 B3.2. Formatos abertos e estándares de formato
na produción de documentación.

 B3.3.  Operacións  básicas  en  follas  de  cálculo.
Creación  de  gráficos.  Elaboración  de  informes
sinxelos.

 B3.4. Organización da información en bases de
datos.  Realización  de  consultas  básicas  e
xeración de documentos.

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

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
 CSIEE
 CCEC

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CSIEE

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

 CD
 CMCCT.
 CAA
 CSIEE

 c
 f
 g
 h
 i
 m
 ñ
 o

 B3.5.  Tipos  de  presentacións  e  estrutura  do
contido.  Deseño  da  estrutura  e  de  elementos
gráficos  adecuados  para  o  público  obxectivo.
Importación de elementos multimedia, de imaxes
e de gráficos.

 B3.6.  Edición  e  montaxe  de  materiais
audiovisuais a partir de fontes diversas. Captura
de imaxe, de audio e de vídeo, e conversión a
outros formatos.

 B3.7.  Tratamento  básico  da  imaxe  dixital.
Exposición, saturación, luminosidade e contraste.
Resolución e formatos.

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

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
 CSIEE
 CCEC
 CSC

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
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 CSIEE

Bloque 4. Seguridade informática

 a
 f

 B4.1.  Procedementos  de  intercambio  de
información  entre  dispositivos  físicos  de
características técnicas diversas. 

 B4.2.  Riscos  de  seguridade  para  sistemas,
aplicacións e datos. Hábitos de protección.

 B4.3.  Medidas  de  seguridade  activa  e  pasiva.
Actualización do software. Antivirus e devasas.

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

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

 CD
 CMCCT.

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

 CD
 CMCCT.

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

 CD
 CMCCT.
 CCL

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

 b
 f

 B5.1. Compartición de recursos en redes locais e
en internet.

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

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

 CD
 CMCCT.
 CAA
 CSC

 a
 f
 g
 h
 i
 m
 ñ
 o

 B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas.  B5.2.  Elaborar  e publicar  contidos  na web que
integren información textual, numérica, sonora e
gráfica.

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CSC
 CSIEE
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 CCEC

 a
 b
 c
 g
 h
 i
 m
 ñ
 o

 B5.4. Creación e publicación na web. Estándares
de publicación.

 B5.5. Traballo colaborativo con servizos na nube
e coas ferramentas das TIC de carácter social.

 B5.3.  Coñecer  os  estándares  de  publicación  e
empregalos na produción de páxinas web e coas
ferramentas das TIC de carácter social.

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
 CSIEE
 CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

 a
 b
 f
 g
 h
 i
 m
 ñ
 o

 B6.1. Creación e publicación na web de materiais
multiplataforma accesibles. 

 B6.2.  Recursos  e  plataformas  de  formación  a
distancia, emprego e saúde. 

 B6.3.  Administración  electrónica  e  comercio
electrónico:  intercambios  económicos  e
seguridade.

 B6.4. Sincronización entre dispositivos móbiles e
computadores.

 B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas
que  permitan  a  accesibilidade  ás  producións
desde diversos dispositivos móbiles.

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

 CD
 CMCCT.
 CSIEE

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
 CSC

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

 CD
 CMCCT.

 a
 b
 f
 g
 h

 B6.5.  Redes  sociais.  Privacidade  e  seguridade
persoal na interacción en redes sociais.

 B6.2. Empregar  o sentido crítico e desenvolver
hábitos adecuados no uso e no intercambio da
información  a  través  de  redes  sociais  e
plataformas.

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CAA
 CSC
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 i
 m
 ñ
 o

 CSIEE

 f
 m
 ñ

 B6.6.  Utilización  de  canles  de  distribución  de
contidos  multimedia  para  distribución  de
materiais propios.

 B6.3.  Publicar  e  relacionar  mediante
hiperligazóns información en canles de contidos
multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo.

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

 CD
 CMCCT.
 CCL
 CSC

9.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TICB2.5.1
TICB3.1.1
TICB3.1.2
TICB3.2.1
TICB3.2.2
TICB4.1.3
TICB5.2.1
TICB5.2.2
TICB5.3.1
TICB6.1.2
TICB6.2.1
TICB6.3.1

TICB1.1.2
TICB2.1.1
TICB2.1.2
TICB2.2.1
TICB2.3.1
TICB2.4.1
TICB2.5.1
TICB3.1.1
TICB3.1.2
TICB3.1.3
TICB3.2.1
TICB3.2.2
TICB4.1.1
TICB4.1.2

TICB1.1.1
TICB1.1.2
TICB1.2.1
TICB1.3.1
TICB1.3.2
TICB2.1.1
TICB2.1.2
TICB2.2.1
TICB2.3.1
TICB2.4.1
TICB2.5.1
TICB3.1.1
TICB3.1.2
TICB3.1.3

TICB1.2.1
TICB1.3.1
TICB2.1.1
TICB2.2.1
TICB3.1.1
TICB3.1.3
TICB3.2.1
TICB3.2.2
TICB5.1.1
TICB5.2.1
TICB5.3.1
TICB6.1.2
TICB6.2.1

TICB1.1.1
TICB1.2.1
TICB1.3.1
TICB1.3.2
TICB3.2.1
TICB5.1.1
TICB5.2.2
TICB5.3.1
TICB6.1.2
TICB6.2.1
TICB6.3.1

TICB3.1.1
TICB3.1.2
TICB3.1.3
TICB3.2.1
TICB3.2.2
TICB5.2.2
TICB5.3.1
TICB6.1.1
TICB6.2.1

TICB1.2.1
TICB1.3.2
TICB3.1.1
TICB3.2.1
TICB5.2.2
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CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TICB4.1.3
TICB5.1.1
TICB5.2.1
TICB5.2.2
TICB5.3.1
TICB6.1.1
TICB6.1.2
TICB6.1.3
TICB6.2.1
TICB6.3.1

TICB3.2.1
TICB3.2.2
TICB4.1.1
TICB4.1.2
TICB4.1.3
TICB5.1.1
TICB5.2.1
TICB5.2.2
TICB5.3.1
TICB6.1.1
TICB6.1.2
TICB6.1.3
TICB6.2.1
TICB6.3.1

9.2.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS
• Arquitectura dun computador. Hardware
• Seguridade na rede
• Sotware libre. Sistemas operatvos
• Procesador de textos. Writer
• Follas de cálculo. Calc
• Presentación de diapositvas. Impress
• Redes
• Retoque fotográfco. Gimp
• Edición de video. Openshot
• Edición de páxinas web. Kompozer
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9.3.CONCRECIÓN DOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 

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

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais. (CD, 
CSC)
TICB1.1.2. Aplica polítcas seguras de utlización de contrasinais para a 
protección da información persoal (CD,CMCCT)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

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

TICB1.2.1. Realiza actvidades con responsabilidade sobre conceptos 
como a propiedade e o intercambio de informacion (CD, CAA, CSC, CCEC)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

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

TICB1.3.1. Consulta distntas fontes e navega coñecendo a importancia 
da identdade dixital e os tpos de fraude da web (CD; CAA, CSC)
TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de 
autoría e materiais de libre distribución (CD, CSC, CCEC)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

B2.1.Utlizar e confgurar 
equipamentos informátcos, 
identfcando os elementos que 
os confguran e a súa función no 
conxunto.

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento 
da información (CD, CMCCT, CAA)
TICB2.1.2. Confgura elementos básicos do sistema operatvo e de 
accesibilidade do equipamento informátco (CD, CMCCT)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

B2.2. Xestonar a instalación e 
eliminación de sotware de 
propósito xeral.

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operatvos e ás 
aplicacións e os programas vinculados a estes (CD, CMCCT, CAA)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

B2.3. Utlizar sotware de 
comunicación entre 
equipamentos e sistemas.

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece 
aplicacións de comunicación entre dispositvos. (CD, CMCCT)

1º trimestre e 
durante todo o 
curso

Traballo+observación

B2.4. Coñecer a arquitectura TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes fsicos dun 1º trimestre Proba
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN

dun computador, identfcando 
os seus compoñentes básicos, e 
describir as súas característcas.

computador, as súas característcas técnicas e as conexións entre eles 
(CD, CMCCT)

Traballo+observación

B2.5. Analizar os elementos e os 
sistemas que confguran a 
comunicación con fos e sen 
eles.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre 
dispositvos dixitais (CD, CMCCT, CCL)

1º trimestre Proba
Traballo+observación

B3.1. Utlizar aplicacións 
informátcas de escritorio para a 
produción de documentos

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións 
informátcas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, 
gráfcos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con 
outras característcas do programa (CD; CMCCT, CCL, CAA, CSIEE, CCEC)
TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo,
que inclúan resultados textuais, numéricos e gráfcos (CD, CMCCT, CCL, 
CSIEE)
TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utliza a súa funcionalidade 
para consultar datos, organizar a información e xerar documentos (CD; 
CMCCT, CAA, CSIEE)

2º trimestre Traballo+observación

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

TICB3.2.1. Integra elementos multmedia, imaxe e texto na elaboración 
de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao 
público obxectvo a quen vai dirixido (CD, CMCCT, CCL, CAA. CSIEE, CCEC, 
CSC)
TICB3.2.2. Emprega dispositvos de captura de imaxe, audio e vídeo, 
edita a información mediante sotware específco e crea novos materiais 
en diversos formatos (CD, CMCCT, CCL, CAA. CSIEE)

2º trimestre Traballo+observación

B4.1. Adopta condutas de TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositvos fsicos e característcas técnicas, 1º trimestre Traballo+observación
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seguridade actva e pasiva na 
protección de datos e no 
intercambio de información

de conexión e de intercambio de información entre eles (CD, CMCCT)
TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de 
protección adecuados (CD, CMCCT)
TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do sotware e do 
emprego de antvirus e de devasas para garantr a seguridade (CD, 
CMCCT, CCL)

Proba

B5.1. Utlizar dispositvos de 
intercambio de información 
coñecendo as característcas da 
comunicación ou da conexión 
entre eles.

TICB5.1.1. Realiza actvidades que requiren compartr recursos en redes 
locais e virtuais (CD, CMCCT, CAA, CSC)

2º trimestre Traballo+observación

B5.2. Elaborar e publicar 
contdos na web que integren 
información textual, numérica, 
sonora e gráfca.

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráfcos en estruturas 
hipertextuais (CD, CMCCT, CCL, CAA))
TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráfcos en estruturas 
hipertextuais (CD, CMCCT, CCL, CSC, CSIEE, CCEC)
TICB5.3.1. Partcipa colaboratvamente en diversas ferramentas das TIC 
de carácter social e xestona os propios (CD, CMCCT, CCL, CAA CSIEE, CSC)

3º trimestre Traballo+observación

B6.1. Desenvolver hábitos no 
uso de ferramentas que 
permitan a accesibilidade ás 
producións desde diversos 
dispositvos móbiles.

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á 
información multplataforma CD, CMCCT, CSIEE)
TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distntas plataformas 
nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc 
(CD, CMCCT, CCL, CAA, CSC)
TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositvo móbil e outro 
dispositvo (CD; CMCCT)

3º trimestre Traballo+observación

B6.2. Empregar o sentdo crítco TICB6.2.1. Partcipa actvamente en redes sociais con criterios de 3º trimestre Traballo+observación
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e desenvolver hábitos 
adecuados no uso e no 
intercambio da información a 
través de redes sociais e 
plataformas.

seguridade (CD, CMCCT, CCL, CAA, CSC, CSIEE)

B6.3. Publicar e relacionar 
mediante hiperligazóns 
información en canles de 
contdos multmedia, 
presentacións, imaxe, audio e 
vídeo.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contdos multmedia para 
aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións (CD, CMCCT, CCL,
CSC)

3º trimestre Traballo+observación

9.4 GRADO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA
• Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais, traballa de xeito responsable e respetuoso
• Consulta distntas fontes e navega de xeito responsable
• Diferencia os materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución (sotware libre, freeware, shareware)
• Coñece os elementos que confguran un equipo informátco e a súa función no conxunto. Coñece como é a comunicación entre

o ordenador e os periféricos e a comunicación entre ordenadores (redes)
• Resolve problemas vinculados ao sistema operatvo e ás aplicacións e programas empregados na aula
• Elabora documentos de texto con táboas e imaxes
• Emprega follas de cálculo para resolver algún problema sinxelo
• Elabora presentacións que integran imaxe e texto, adecuando o deseño e a maquetación ao tpo de presentación
• Coñece os riscos de seguridade informátca (medidas de seguridade actva e pasiva)
• Elabora material usando programas de retoque fotográfco
• Elabora un video que integre imaxe e audio
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• Deseña unha paxina web

10.TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACÍON I, 1º DE BACHARELATO

10.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TIC1B1.1.1
TIC1B2.1.1
TIC1B2.1.2
TIC1B2.1.3
TIC1B2.1.4
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B4.2.1
TIC1B4.2.2
TIC1B4.2.3
TIC1B4.3.1
TIC1B5.4.1

TIC1B2.1.1
TIC1B2.1.2
TIC1B2.1.3
TIC1B2.1.4
TIC1B2.2.1
TIC1B2.2.2
TIC1B3.1.1
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B4.1.1
TIC1B4.2.1
TIC1B4.2.2
TIC1B4.2.3
TIC1B4.3.1
TIC1B5.1.1
TIC1B5.2.1
TIC1B5.3.1
TIC1B5.4.1
TIC1B5.5.1

TIC1B1.1.1
TIC1B1.1.2
TIC1B2.1.1
TIC1B2.1.2
TIC1B2.1.3
TIC1B2.1.4
TIC1B2.2.1
TIC1B2.2.2
TIC1B3.1.1
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B4.1.1
TIC1B4.2.1
TIC1B4.2.2
TIC1B4.2.3
TIC1B4.3.1
TIC1B5.1.1
TIC1B5.2.1
TIC1B5.3.1
TIC1B5.4.1

TIC1B2.2.2
TIC1B3.1.1
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B4.1.1
TIC1B5.1.1
TIC1B5.2.1
TIC1B5.3.1
TIC1B5.5.1

TIC1B1.1.1
TIC1B1.1.2
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B5.5.1

TIC1B1.1.2
TIC1B3.1.1
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B4.1.1
TIC1B5.1.1
TIC1B5.2.1
TIC1B5.3.1
TIC1B5.5.1

TIC1B3.1.1
TIC1B3.1.2
TIC1B3.1.3
TIC1B3.1.4
TIC1B3.1.5
TIC1B3.1.6
TIC1B5.5.1
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CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TIC1B5.5.1

10.2.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS
• Arquitectura e funcionamento do ordenador
• Hardware e sotware
• A sociedade da información
• Seguridade informátca
• Sotware libre e sistemas operatvos
• Procesador de textos Writer
• Folla de cálculo Calc
• Base de datos Base
• Presentacións Impress
• Deseño 3D Sketchup
• Retoque fotográfco Gimp
• Edición de video
• Deseño de páxinas web. Internet e a web social
• Introdución á programación

10.3.CONCRECIÓN DOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
B1.1. Analizar e valorar as 
infuencias das tecnoloxías da 
información e da comunicación
na transformación da 
sociedade actual, tanto nos 

TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que se considera 
sociedade da información e sociedade do coñecemento. 
TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores económicos que 
apareceron como consecuencia da xeneralización das tecnoloxías da
información e da comunicación.

1º trimestre Cuaderno do alumnado
Traballo escrito
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
ámbitos da adquisición do 
coñecemento como nos da 
produción. (CD, CCL, CSC, 
CCSIEE)
B2.1. Confgurar computadores
e equipamentos informátcos 
identfcando os subsistemas 
que os compoñen e 
relacionando cada elemento 
coas prestacións do conxunto, 
e describir as súas 
característcas. (CD, CMCCT, 
CCL)

TIC1B2.1.1. Describe as característcas dos subsistemas que 
compoñen un computador, identfcando os seus principais 
parámetros de funcionamento. 
TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión dos bloques 
funcionais dun computador e describe a contribución de cada un ao 
funcionamento integral do sistema.
TIC1B2.1.3. Describe dispositvos de almacenamento masivo 
utlizados en sistemas de computadores, recoñecendo a súa 
importancia na custodia da información.
TIC1B2.1.4. Describe os tpos de memoria utlizados en 
computadores, analizando os parámetros que as defnen e a súa 
achega ao rendemento do conxunto.

1º trimestre Proba escrita
Traballo escrito

B2.2. Instalar e utlizar sotware
de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas 
característcas e os contornos 
de aplicación. (CD, CMCCT, 
CAA)

TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura dun sistema operatvo
relacionando cada parte coa súa función.
TIC1B2.2.2. Instala sistemas operatvos e programas de aplicación 
para a resolución de problemas en computadores persoais, 
seguindo instrucións de fábrica.

1º trimestre e ao 
longo do curso

 Traballo escrito
Observación na aula de 
informátca da instalación do S.O 
Windows e Ubuntu
Observación da realización das 
operacións máis comúns co s.o

B3.1. Utlizar aplicacións 
informátcas de escritorio ou 
web, como instrumentos de 
resolución de problemas 

TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas e /ou extrae 
información, realizando consultas, formularios e informes.
TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e imaxes, 
aplicando as posibilidades das aplicacións e tendo en conta o 

2º trimestre Traballo na aula de informátca
Creación de documentos
Exposición de traballos (informes 
de texto, presentacións, películas)
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específcos. (CD, CMCCT, CAA, 
CSIEE, CCEC, CCL)

destnatario.
TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren texto, imaxes e 
elementos multmedia, adecuando a mensaxe ao público obxectvo 
ao que se destna.
TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a utlización de follas 
de cálculo, xerando resultados textuais, numéricos e gráfcos.
TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráfcos en 2D e 3D para comunicar 
ideas.
TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas integrando son, vídeo e 
imaxes, utlizando programas de edición de fcheiros multmedia.

Realización de proxecto 
informátco

B 4.1. Analizar as principais 
topoloxías utlizadas no deseño
de redes de computadores, 
relacionándoas coa área de 
aplicación e coas tecnoloxías 
empregadas. (CD, CMCCT, CAA,
CSIEE)

TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de confguración de pequenas redes 
locais, seleccionando as tecnoloxías en función do espazo fsico 
dispoñible.

3º trimestre  Traballo escrito

B4.2. Analizar a función dos 
equipos de conexión que 
permiten realizar 
confguracións de redes e a súa
interconexión con redes de 
área extensa.

TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparatva entre os tpos de 
cables utlizados en redes de datos.
TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparatva entre tecnoloxía con 
fos e sen eles, e indica posibles vantaxes e inconvenientes.
TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos elementos que permiten 
confgurar redes de datos, indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais.

3º trimestre  Traballo escrito
Exposición de traballo

B4.3. Describir os niveis do 
modelo OSI, relacionándoos 

TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se realiza a comunicación 
entre os niveis OSI de dous equipamentos remotos.

3º trimestre  Traballo escrito
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coas súas funcións nunha rede 
informátca. (CD, CMCCT, CCL)
B5.1. Aplicar algoritmos á 
resolución dos problemas máis 
frecuentes que se presentan ao
traballar con estruturas de 
datos. (CD, CMCCT, CAA, CSIEE)

TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritmétcos sinxelos, elaborando os correspondentes 
diagramas de fuxo.

3º trimestre  Proxecto de informátca: crea un 
diagrama de fuxo para un 
programa sinxelo (Jgraph, 
Gliffy,..))

B5.2. Analizar e resolver 
problemas de tratamento de 
información, dividíndoos en 
subproblemas e defnindo 
algoritmos que os resolven. 
(CD, CMCCT, CAA, CSIEE)

TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan bucles de programación 
para solucionar problemas que impliquen a división dun conxunto 
en partes máis pequenas.

3º trimestre  Proxecto de informátca: 
programar un xogo (Scratch)

B5.3. Analizar a estrutura de 
programas informátcos, 
identfcando e relacionando os
elementos propios da linguaxe 
de programación utlizada. (CD,
CMCCT, CAA, CSIEE)

TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un pequeno programa 
escrito nun código determinado, partndo de determinadas 
condicións.

3º trimestre  Proxecto informátco

B5.4. Coñecer e comprender a 
sintaxe e a semántca das 
construcións básicas dunha 
linguaxe de programación. (CD,
CMCCT, CCL)

TIC1B5.4.1. Defne o que se entende por sintaxe dunha linguaxe de 
programación e propón exemplos concretos dunha linguaxe 
determinada.

3º trimestres  Proxecto informátco

B5.5. Realizar pequenos 
programas de aplicación nunha
linguaxe de programación 

TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación sinxelos nunha linguaxe 
determinada que solucionen problemas da vida real.

3º trimestre  Proxecto informátco
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determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais. 
(CD, CMCCT, CAA, CSIEE, CSC, 
CCEC)

10.4.GRADO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA
• Explica a diferenza entre sociedade da información e sociedade do coñecemento
• Explica cales son algúns dos novos sectores económicos que xurden como consecuencia das tcs
• Coñece os elementos que confguran un equipo informátco e a súa función no conxunto
• Coñece dispositvos de almacenamento de información e describe algún tpo de memoria
• Instala e utliza algún sistema operatvo ou programa de aplicación
• Elabora unha base de datos sinxela e consulta datos, organiza a información e/ou xera documentos
• Elabora documentos de texto con imaxes
• Elabora unha presentación que integre imaxe e texto, adecuando o deseño e a maquetación ao tpo de presentación
• Resolve un problema sinxelo que requira a utlización da folla de cálculo
• Crea unha imaxe 2D ou 3D empregando un programa de deseño gráfco
• Realiza unha pequena película que integre son, video e imaxe
• Analiza as principais topoloxías utlizadas no deseño dunha rede de ordenadores (cableada, sen fos ou mixta) asi como a

función dos distntos elementos que a confguran
• Realiza un algoritmo que resolve un problema aritmétco sinxelo, elaborando o correspondente diagrama de fuxo
• Obtén o resultado de seguir un pequeno programa
• Coñece e comprende a sintaxe dunha linguaxe de programación
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11.TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACÍON II, 2º DE BACHARELATO

11.1. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS
PERFÍS COMPETENCIAIS

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

TIC2B1.1.1
TIC2B1.5.3
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B2.3.1
TIC2B3.1.1

TIC2B1.1.1
TIC2B1.2.1
TIC2B1.3.1
TIC2B1.3.2
TIC2B1.4.1
TIC2B1.4.2
TIC2B1.5.1
TIC2B1.5.2
TIC2B1.5.3
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B2.3.1
TIC2B3.1.1
TIC2B3.2.1

TIC2B1.1.1
TIC2B1.2.1
TIC2B1.3.1
TIC2B1.3.2
TIC2B1.4.1
TIC2B1.4.2
TIC2B1.5.1
TIC2B1.5.2
TIC2B1.5.3
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B2.3.1
TIC2B3.1.1
TIC2B3.2.1

TIC2B1.2.1
TIC2B1.3.1
TIC2B1.3.2
TIC2B1.4.1
TIC2B1.4.2
TIC2B1.5.1
TIC2B1.5.2
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B3.1.1
TIC2B3.2.1

TIC2B1.5.1
TIC2B1.5.2
TIC2B1.5.3
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B2.3.1
TIC2B3.1.1

TIC2B1.2.1
TIC2B1.3.1
TIC2B1.3.2
TIC2B1.4.1
TIC2B1.4.2
TIC2B1.5.1
TIC2B1.5.2
TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B3.1.1
TIC2B3.2.1

TIC2B2.1.1
TIC2B2.2.1
TIC2B2.3.1
TIC2B3.1.1

11.2.CONCRECIÓN DOS CONTIDOS
• A era dixital
• Blogs
• Deseño e edición de páxinas web
• Seguridade informátca
• Introdución á programación. Programación estructurada. Algoritmo. Linguaxes de programación
• Programación orientada a obxetos
• Análise, desenvolvemento e proba de aplicacións
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11.3.CONCRECIÓN DOS ESTANDARES DE APRENDIZAXE
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓ

N
PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN

B1.1. Describir as estruturas de 
almacenamento e analizar as 
característcas de cada unha

TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento para diferentes 
aplicacións tendo en conta as súas característcas (CD, CMCCT, CCL)

2º trimestre Proba
Traballo

B1.2. Coñecer e comprender a 
sintaxe e a semántca das 
construcións dunha linguaxe de 
programación.

TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fuxo de mediana complexidade 
usando elementos gráfcos e relacionándoos entre si para dar resposta a 
problemas concretos (CD, CMCCT, CAA, CSIEE)

2º trimestre Banco de actvidades

B1.3. Realizar programas de 
aplicación nunha linguaxe de 
programación determinada e 
aplicalos á solución de 
problemas reais.

TIC2B1.3.1.Elabora programas de mediana complexidade defnindo o 
fuxograma correspondente e escribindo o código correspondente (CD, 
CMCCT, CAA, CSIEE)
TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa complexidade en problemas 
máis pequenos susceptbles de seren programados como partes 
separadas (CD, CMCCT, CAA, CSIEE)

2º trimestre Banco de actvidades

B1.4.Depurar programas 
informátcos, optmizándoos 
para a súa aplicación.

TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa escrito nun código 
determinado, partndo de determinadas condicións. (CD, CMCCT, CAA, 
CSIEE)
TIC2B1.4.2. Optmiza o código dun programa dado aplicando 
procedementos de depuración (CD, CMCCT, CAA, CSIE, CSC)

3º trimestre Banco de actvidades

B1.5. Analizar a importancia da 
protección da información na 
sociedade do coñecemento, 
valorando as repercusións de 
tpo económico, social ou 
persoal.

TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de sotware para 
internet relacionándoos cos posibles ataques. (CD, CMCCT, CAA, CSIE, 
CSC)
TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos elementos de protección
fsica fronte a ataques externos para unha pequena rede, considerando 
os elementos de hardware de protección (CD, CMCCT, CAA, CSIEE, CSC)
TIC2B1.5.3. Clasifca o código malicioso pola súa capacidade de 

1º trimestre Traballo
Proba
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓ
N

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN

propagación e describe as característcas de cada un, indicando sobre 
que elementos actúan (CD, CMCCT, CCL, CSC)

B2.1.Utlizar e describir as 
característcas das ferramentas 
relacionadas coa web social, 
identfcando as funcións e as 
posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo 
colaboratvo.

TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con ferramentas específcas 
analizando as característcas fundamentais relacionadas coa súa 
accesibilidade e a súa usabilidade, tendo en conta a función á que está 
destnada (CD, CMCCT, CCL, CAA, CSIEE, CSC, CCEC)

1º trimestre Traballo

B2.2. Elaborar e publicar 
contdos na web que integren 
información textual, gráfca e 
multmedia, tendo en conta a 
quen van dirixidos e os 
obxectvos.

TIC2B2.2.1. Elabora traballos utlizando as posibilidades de colaboración 
que permiten as tecnoloxías baseadas na web 2.0  (CD, CMCCT, CCL, CAA,
CSIEE, CSC, CCEC)

1º trimestre Traballo

B2.3. Analizar e utlizar as 
posibilidades que nos ofrecen as
tecnoloxías baseadas na web 2.0
e sucesivos desenvolvementos, 
aplicándoas ao 
desenvolvemento de traballos 
colaboratvos.

TIC2B2.3.1.Explica as característcas relevantes da web 2.0 e os principios
en que esta se basea. (CD, CMCCT, CCL, CSC, CCEC)

1º trimestre Traballo

B3.1. Adoptar as condutas de 
seguridade actva e pasiva que 
posibiliten a protección dos 

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

1º trimestre Traballo
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAXE TEMPORALIZACIÓ
N

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN

datos e do propio individuo nas 
súas interaccións en internet e 
na xestón de recursos e 
aplicacións locais.

sotware que permiten protexer a información. (CD; CMCCT, CCL; CAA, 
CSIEE, CSC, CCEC)

B3.2.Utlizar contornos de 
programación para deseñar 
programas que resolvan 
problemas concretos.

TICB3.2.1. Elabora programas de mediana complexidade utlizando 
contornos de programación (CD, CMCCT, CAA. CSIEE)

2º trimestre Banco de actvidades

11.4 GRADO MINIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR A MATERIA
• Coñece a sintaxe das linguaxes de programación. Tipos de datos, operadores, expresións lóxicas
• Elabora algoritmos e diagramas de fuxo usando elementos gráfcos
• Transforma diagramas de fuxo en pseudocódigo ou código fonte
• Elabora un programa de mediana/pouca complexidade
• Descompón un problema máis complexo en problemas máis pequenos para seren programados como partes separadas
• Optmiza o código dun programa dado aplicando procedementos de depuración
• Deseña unha páxina web e un blog. Avalía o grado de accesibilidade dunha determinada páxina
• Explica característcas relevantes da web 2.0 e os principios nos que se basea
• Coñece medidas fsicas e lóxicas de seguridade en redes. Coñece ameazas do sotware

12. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
Desde o punto de vista metodolóxico,  o ensino da materia de  Tecnoloxía require que se traballe en equipo, para resolver problemas

tecnolóxicos que permitan explorar o deseño, a produción, a avaliación ou a mellora de produtos relevantes desde o punto de vista tecnolóxico
e social. Trátase de aprender a identfcar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estmacións ou a planifcar a
realización de actvidades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos que son importantes a iniciatva, a colaboración e o respecto
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polas normas de seguridade, e nos que as tecnoloxías da información e da comunicación son ferramentas imprescindibles para a procura de
información, para a elaboración de documentos ou de planos, para a realización de simulacións e de cálculos técnicos e económicos, e para a
presentación ou a publicación de resultados.

No ensino da tecnoloxía resulta adecuado, xa que logo, refexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas nos que se
poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor. 

A aprendizaxe baseada en competencias implica unha renovación na práctca docente e no proceso de ensino aprendizaxe. Os novos
enfoques  na  aprendizaxe  e  na  avaliación  implican  un  cambio  nas  tarefas  que  o  alumnado  ten  que  resolver  e  propostas  metodolóxicas
innovadoras.  A  competencia  é  o  conxunto  de  habilidades  práctcas,  coñecementos,  motvación,  valores  étcos,  acttudes,  emocións  e
compoñentes sociais e de comportamento.

Para unha adquisición efcaz das competencias, deberán deseñarse actvidades de aprendizaxe que lle permitan ao alumnado avanzar cara
aos resultados da aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

A  metodoloxía  a  seguir  basearase  nunha  partcipación  actva  do  alumnado  no que  se  combine  o  seu  traballo  persoal  coa  debida
integración no grupo o que pertence.

A actvidade do profesor irá encamiñada a motvar a partcipación dos alumnos e alumnas, de tal xeito que tente de fuxir da lección
maxistral como método principal para impartr coñecementos e substtuíla por intervencións de dez ou quince minutos, que coa axuda do
taboleiro e dos medios audiovisuais acaden a información imprescindible para que os alumnos e alumnas poidan desenvolver o espírito
creatvo que necesitan para cumprir a proposta de traballo.

O profesor fará unha avaliación inicial antes de cada tema e atenderá ós diferentes grupos adaptándose ás difcultades que estes atopen
segundo sexa o grao de coñecementos e habilidades, de xeito que os orientará e axudará cando sexa necesario sen que de ningún xeito se
restrinxa a actvidade construtva e imaxinatva do alumnado.

Para facilitar a comprensión do contdo na sección bilingüe de 3º ESO, se usarán textos sinxelos e nos aseguraremos que todo o alumnado
os  comprende.  Haberá  un  amplo  abanico  de  actvidades  que  promoverán  tanto  a  aprendizaxe  dos  contdos  da  materia  como  o  uso
comunicatvo en lingua inglesa. Empregaremos textos e material auditvo ademáis de contar coa presenza dun lector nunha sesión semanal
(esta materia é de tan só dúas sesións semanais en 3º ESO).
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Como norma de carácter xeral tratarase de utlizar diversos métodos no desenvolvemento das distntas unidades didáctcas, utlizarase o
Método de Proxectos, pero tamén as exposicións, exercicios e actvidades individuais e de grupo.

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias
do currículo como para afondar en aspectos moi específcos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente
indicadas para refexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.

Esta  materia  caracterízase  pola  realización  de  actvidades  nas  que  se  desenvolven  destrezas  técnicas  para  acceder  ás  redes  de
información, que tamén se comparte, e se utlizan aplicacións informátcas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciatva, a colaboración e o
respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectvos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informátcos son
tan importantes como o dominio dos recursos informátcos e das redes de comunicacións.

A partcipación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaboratva de problemas mediante a
realización de proxectos informátcos, a utlización colectva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos
que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado refexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se
poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

O  profesor  terá  en  conta  que  se  trata  dunha  materia  que  combina  teoría  e  práctca  dun  modo  sistemátco  e  constante.  O
desenvolvemento da mesma debe, polo tanto, alternar explicacións teóricas coa realización de práctcas en todas aquelas partes nas que
poidan realizarse.

Tanto o manexo de hardware como o deseño de proxectos de creación audiovisual e multmedia requerirán a organización de grupos de
traballo nos que os alumnos e alumnas terán que asumir competencias de responsabilidade no traballo cooperatvo. Corresponde ao profesor
coordinar, dinamizar os grupos e buscar solucións que den saída aos problemas que xurdan.

Terase en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe fexibilizando o nivel de resultados dos distntos equipos.

13. MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS
Utlizaremos distntos libros de texto como fontes de información, para a realización de resumos ou traballos. Empregarase tamén unha

pequena colección de libros e vídeos que se atopan na aula-obradoiro de Tecnoloxía.
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Como recursos técnicos utlizaranse materiais comerciais (madeira, plástco, etc.) e os útles e ferramentas das que está dotada a aula.
Dispoñemos tamén de operadores mecánicos, eléctricos, electrónicos e de dous equipos completos de pneumátca.

Hai tres aulas de informátca dotadas de equipos con conexión a Internet. Nestes ordenadores temos instalado o programa crocclip para
simular os circuítos eléctricos e electrónicos.

O ensino da materia Tecnoloxías da Información e da Comunicación realizarase na aula de informátca. O alumnado precisará do seguinte
material individual: memoria USB, ordenadores na aula de informátca, libreta para apuntes, bolígrafo, lapis e goma. Utlización da aula virtual
do centro.

Outro recurso que se pode utlizar é a pizarra dixital  e videoproxector.

14. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓNS E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

A avaliación terá como fnalidade:
• Proporcionar información sobre os coñecementos previos dos alumnos, os seus procesos de aprendizaxe e a forma en que organiza o

coñecemento.
• Permitr coñecer o grado en que o alumnado vai adquirindo aprendizaxes signifcatvas e funcionais.
• Facilitar un seguimento personalizado do proceso de maduración e a determinación das difcultades educatvas especiais dos alumnos.
• Axudar a adecuar os procesos educatvos á situación e o ritmo de cada alumno e grupo concreto.
• Posibilitar que os estudantes descubran o seu desenvolvemento e progreso persoal nas novas aprendizaxes, as súas apttudes para

aprender e as súas  capacidades intelectuais, intereses e motvacións, acttudes e valores...
• Axudar a revisar, adaptar e mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.

Instrumentos de avaliacion: Para poder analizar o nivel de aprendizaxe do alumnado as ferramentas que se van utlizar son:
1. Observación na clase e no taller. Anotacións derivadas da observación directa como capacidade organizatva, presentación de traballo,

acttude, valoración da curiosidade e interese pola materia, da integración no grupo de traballo, creatvidade, investgación persoal.
2. Caderno e documentos elaborados polos alumnos e alumnas. A través destes elementos pódese avaliar directamente unha serie de

datos importantes, como a expresión gráfca e escrita, a orde, a limpeza, a capacidade para elaborar documentos técnicos sinxelos, o
uso de vocabulario técnico, o uso das distntas fontes de información, etc.
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3. Probas e exercicios escritos,  podendo ser de preguntas cortas,  de respostas directas, tpo test,  de preguntas para desenvolver,  de
cálculo de magnitudes e parámetros, de análise gráfco, etc. As aprendizaxes que se pretenden facer pódense afanzar mediante a
realización de exercicios escritos,  probas  orais,  de  resoluciónde problemas e comprobación do uso correcto dos instrumentos  de
medida e ferramentas.

4. Traballos realizados indivudualmente ou en grupo
5. Proxectos realizados
6. Exposición de traballos
7. Probas práctcas diante do ordenador
8. Produto fnal construído para satsfacer unha necesidade. Poderemos comprobar como se desenvolven nas distntas fases ou etapas do

método de proxectos, valorar a idoneidade do obxecto e o gusto pola orde e limpeza no lugar de traballo.
9. A“autoavaliación” que o alumno ou alumna realice do seu proxecto tamén nos da información da capacidade crítca e de análise que

posúe, así como da súa madureza para coñecer e valorar as súas propias accións.
10. A  memoria  técnica  permite  valorar  a  súa  presentación  (limpeza,  ortografa,  redacción,  etc.),  a  terminoloxía  empregada,  os

coñecementos técnicos (cálculos, esquemas, etc.) e a expresión gráfca.
11. O desenvolvemento do proxecto permite comprobar se o alumno cumpre coas normas ditadas e observar a súa acttude, partcipación,

interés, a súa sensibilización polas actvidades de reciclado e recuperación de materiais, respeto polas ideas dos compañeiros, etc.
12. Plantllas de rúbrica para os distntos estandares de aprendizaxe avaliables que son as especifcacións dos criterios de avaliación que

permiten defnir os resultados da aprendizaxe e concretan o que o alumno debe saber, comprender e saber facer. Os estándares deben
ser observables, medibles e avaliables e permiten graduar o rendemento ou logro. Cada profesor/a concretará os niveis para cada
estándar. A contnuación se presenta un modelo de rúbrica para un estándar.

Estandar  de
aprendizaxe avaliable

Excelente: 4 Ben: 3 Medio: 2 Escaso: 1 puntuación

Deseña  un  prototpo
que  da  solución  a  un

Deseña  prototpos  de
obxectos  tecnolóxicos

Deseña  prototpos  de
obxectos  tecnolóxicos

Deseña  prototpos  de
obxectos  tecnolóxicos  que

Non é quen de deseñar
un  prototpo  sinxelo
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problema  técnico,
mediante  o  proceso  de
resolución de problemas
tecnolóxicos

aportando  varias
solucións.  A
planifcación  e  a
realización  son
excelentes

que  solucionan
problemas  técnicos
cunha boa realización e
acabado

solucionan   problemas
técnicos  con  algunha
difcultade,  ben  na
planifcación,  ben  no
acabado fnal

que  solucione  un
problema técnico

Procedementos  de  avaliación:  A aprendizaxe  está  basada  na  adquisición  de  competencias.  A  competencia  inclúe  habilidades  práctcas,
coñecementos, motvación, valores étcos, acttudes, emocións, compoñentes sociais e de comportamento.

A avaliación realizarase:
• Diariamente: caderno de clase, preguntas orais, traballos da aula-taller, partcipación na clase, interés, acttude frente a materia, esforzo

persoal, reforza na casa os seus coñecementos, entrega de traballos e actvidades no tempo acordado, respeto aos compañeiros e ao
profesor.

• Periodicamente: probas escritas.

Cualifcación:
Tecnoloxia:
O 70% da cualifcación do alumno ou alumna de ESO, e o 80% no caso do Bacharelato, corresponde aos estándares de aprendizaxe

avaliados mediante probas escritas. O 30% da nota na ESO e o 20% no Bacharelato, son os estándares que se avalían de forma contnua, por
observación directa, do modo de traballo e o comportamento do alumnado. A cualifcación pode verse incrementada pola realización de
traballos específcos.
Este baremo emprégase para a obtención da cualifcación  de cada avaliación, sendo indispensable ter unha nota igual ou superior a 3 nas
probas escritas para poder ser avaliado positvamente.
A avaliación fnal ou global obténse facendo a media entre a cualifcación obtda na primeira, segunda e terceira avaliación. Para superar a
materia os alumnos deben obter unha nota media igual ou superior a 5. Aquelas avaliacións con cualifcación inferior a esta nota deberán ser
recuperadas ao longo do curso ou no mes de xuño, de cara a acadar unha nota igual ou superior a 5 na avaliación global.

TIC:
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Se cuantfcarán os distntos instrumentos de avaliación da seguinte forma:
• Análise das tarefas: 40%
• Probas escritas ou práctcas: 40%
• Acttude, partcipación, cumplimento de plazos, asistencia a clase: 20%

Este baremo emprégase para a obtención da cualifcación de cada avaliación, sendo indispensable ter realizados todos os traballos e tarefas de
cada avaliación para poder ser avaliado positvamente. Os traballos ou tarefas voluntarias poden incrementar a nota de cada avaliación. A
avaliación fnal ou global obténse facendo a media entre a cualifcación obtda na primeira, segunda e terceira avaliación. Para superar a
materia os alumnos deben obter unha nota media igual ou superior a 5. Aquelas avaliacións con cualifcación inferior a esta nota deberán ser
recuperadas ao longo do curso ou no mes de xuño, de cara a acadar unha nota igual ou superior a 5 na avaliación global.

15 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRACTICA DOCENTE

Indicadores Valoración Propostas de mellora

1. Realiza a avaliación inicial axustando a programación
ao nivel do alumnado e detecta os coñecementos previos
de cada unidade didáctca

2. Revisa, con frecuencia, os traballos propostos na aula e
fora dela

3.  Proporciona  a  información  necesaria  sobre  a
resolución das tarefas e como mellorala

4.  Corrixe  e  explica  de  forma  habitual  os  traballos  e
actvidades do alumnado, e da pautas para a mellora das
súas aprendizaxes
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5. Utliza sufcientes criterios de avaliación que atenda de
xeito equilibrado a avaliación dos diferentes contdos

6. Favorece o proceso de autoavaliación

7. Propón novas actvidades que faciliten a adquisición de
obxectvos  cando  estes  non  son  alcanzados
sufcientemente

8.  Propón  novas  actvidades  de  maior  nivel  cando  os
obxectvos son alcanzados con sufciencia

9. Utliza diferentes técnicas de avaliación en función dos
contdos, nivel do alumnado, etc.

10. Se informa dos obxectvos, criterios de cualifcación e
resultados ao alumnado

16. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

Para aqueles alumnos e alumnas pendentes de superar a materia de Tecnoloxía  o procedemeno é:
1. Resolver actvidades sobre os contdos mínimos para este nivel que lle serán propostas no curso actual e que deberán entregar resoltas

ó profesor de Tecnoloxía, para ser corrixidas, no prazo que se lles indique. Isto vainos permitr facer un seguimento do alumno ou
alumna e corrixir erros.

2. Realización de  probas fnais (nos meses de xaneiro, maio e setembro) de  recuperación de pendentes en base aos contdos mínimos
especifcados para cada nivel.

A proba para recuperar a materia de Tecnoloxía será unha proba escrita con cuestóns e actvidades relacionadas coa materia:
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En 2º ESO:
• Resolución de problemas mediante o método de proxectos. Fases do proxecto técnico.
• Propiedades característcas da madeira. Clasifcación. Madeiras artfciais.
• Principais ferramentas e técnicas básicas para o traballo con madeira. 
• Repercusións ambientais da explotación da madeira. 
• Realización de debuxos con perspectva que sexan intelixibles e proporcionados.
• Realización das vistas principais de obxectos xeométricos sinxelos.
• Interpretación de planos a distntas escalas.
• Coñecementos básicos sobre materiais metálicos, as propiedades e aplicacións.
• Técnicas básicas de traballo con metais no taller.
• Identfcación dos esforzos principais ós que está sometda unha estrutura
• Identfcación e descrición de mecanismos e máquinas sinxelas. Cálculo da relación de transmisión e velocidades motrices e conducidas.
• Coñecemento das  magnitudes  eléctricas  e as  súas  unidades de medida,  da simboloxía empregada nos  circuítos  e dos efectos da

corrente eléctrica. Aplicación da lei de Ohm.
• Identfcación dos compoñentes dun ordenador: entrada, saída e proceso.
• Emprego do ordenador: procesamento de textos, búsqueda de información en internet.

En 3º ESO:

• Resolución de problemas mediante o método de proxectos. Fases do proxecto técnico.
• Realización de debuxos con perspectva que sexan intelixibles e proporcionados.
• Realización das vistas principais de obxectos xeométricos sinxelos.
• Interpretación de planos a distntas escalas. Cálculo de escalas
• Clasifcación dos materiais plástcos:termoestables, termoplástcos e elastómeros. Relación da súa estructura coas propiedades.
• Coñecemento das propiedades básicas dos plástcos. Técnicas de conformación.
• Procedementos para a obtención dos materiais de construcción. Propiedades.
• Identfcación das formas nas que se presenta a enerxía e das fontes renovables e non renovables. Análise do impacto ambiental polo

uso da enerxía.
• Coñecemento dos sistemas técnicos para o aproveitamento da enerxía.
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• Conversións enerxétcas.
• Coñecemento dos elementos mecánicos e eléctricos duna máquina.
• Coñecemento das  magnitudes  eléctricas  e as  súas  unidades de medida,  da simboloxía empregada nos  circuítos  e dos efectos da

corrente eléctrica. Aplicación da lei de Ohm en circuitos sinxelos, serie, paralelo e mixtos.
• Unidades de medida. Cambio de unidades
• Identfcación de compoñentes eléctricos e electrónicos nun esquema determinado. Coñecer a función que desempeña no circuíto.

• Coñecemento do impacto ambiental do desenvolvemento tecnolóxico.

En 1º BACHARELATO:
• Concepto de enerxía e potencia. Unidades de medida. Transformacións enerxétcas. Cálculo do rendemento.
• Combustbles fósiles e enerxía nuclear de fsión
• Enerxía hidroeléctrica, xeotérmica, solar, eólica e biomasa, en que se basean e vantaxes e desvantaxes que presentan.
• Estructura interna e propiedades dos materiais de uso técnico e as característcas máis salientables.  Técnicas de modifcación das

propiedades. Ensaios
• Procesos de conformación de materiais: laminación, forxa, estampación, embutción, extrusión, treflado, ...
• Circuítos eléctricos, electrónicos e pneumátcos. Símbolos, deseño, funcionamento e cálculos oportunos.
• Elementos de máquinas transmisores e transformadores do movemento. Relación de transmisión.
• Tipos de empresas e o mercado (lei da oferta e a demanda). Deseño, producción e comercialización de produtos tecnolóxicos.

Ao fnal de curso realizaranse exámes de recuperación daquelas avaliacións que teña suspensas. Ao alumnado que suspenda a materia en
xuño terá que recuperar toda a materia para setembro.

Para aqueles alumnos e alumnas pendentes de superar a materia de TIC o procedemeno é:
A califcación fnal enténdese como un resumo do interese posto polo alumnado en todas as actvidades realizadas durante o curso. Ao

fnal deste, ou durante o mesmo, realizaranse probas específcas para superar unha determinada avaliación.
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A recuperación consistrá en superar unha proba escrita sobre os conceptos fundamentais da materia e/ou a presentación dos traballos
requeridos durante o trimestre ou o curso. Se estes traballos xa foron presentados polo alumno ou alumna, deberá corrixilos e completalos de
xeito que alcancen o nivel sufciente para aprobar.

Non se realizará ningún programa de recuperación de materias pendentes doutros cursos, xa que non procede ao non haber alumnado
que teña que recuerar esta materia.

O alumnado que non acade cualifcación positva na convocatoria de xuño, terá que realizar un exame escrito no mes de setembro e/ou
entregar as tarefas que o profesor lle encomendará no mes de xuño. 

Na proba escrita haberá cuestóns e actvidades relacionadas coa materia:

• Identfcar e resolver problemas cotáns con axuda das TIC.
• Identfcar diferentes dispositvos multmedia e explicar a utlidade de cada un deles.
• Utlizar axeitadamente a terminoloxía habitual relacionada coa materia.
• Identfcar os distntos elementos fsicos que compoñen o ordenador.
• Conectar e confgurar correctamente distntos periféricos: impresora, modem, teclado, etc...
• Identfcar os elementos e compoñentes necesarios para a montaxe dunha rede local de ordenadores, provista de acceso a internet.
• Realizar  as operacións máis habituais no sistema operatvo: arrancar aplicacións, abrir  e pechar ventás,  seleccionar, copiar,  borrar,

cambiar o nome, mover arquivos, etc.
• Identfcar e facer uso das principais posibilidades dos procesadores de texto.
• Utlizar as posibilidades que ofrecen as follas de cálculo. Crear, almacenar e recuperar follas de cálculo que conteñen fórmulas sinxelas.

Utliza funcións numéricas sinxelas. Xerar gráfcos a partr dos datos dunha folla de cálculo.
• Realizar con medios informátcos debuxos ou deseños.
• Saber utlizar un visualizador de imaxes.
• Obter imaxes dixitais por distntos procedementos. Manipular modifcando o seu tamaño, axustando a súa resolución ou convertendo o

seu formato.
• Deseñar e crear presentacións de distntos tpos e incluir nelas elementos de distnta natureza: ttulos, imaxes, vídeos, táboas, etc...
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• Realizar operacións sinxelas cunha base de datos.
• Coñecer os elementos principais dun programa escrito, así como os principais tpos de datos cos que se pode traballar nesta linguaxe.

Procedemento para a cualifcación das materias pendentes

Para a superación da materia o alumnado deberá superar unha das probas extraordinarias de recuperación de pendentes, valorándose
na cualifcación destas aspectos coma a presentación, a expresión gráfca e escrita, o uso de vocabulario específco, o correcto emprego das
unidades de medida e o mellor modo de resolver os problemas, que son obxectvos xa recollidos nesta programación.

Excepcionalmente,  aínda que  o  alumnado non acadase  unha cualifcación  positva  nas  probas  extraordinarias  realizadas,  poderase
supera-la materia pendente cando:

1. estando cursando a área de Tecnoloxía no curso inmediatamente superior, aprobe a materia deste nivel, sempre que tvera realizadas as
actvidades de recuperación encomendadas e se tvera presentado á proba extraordinaria de recuperación.

2. ou ben, cando, tendo unha nota igual ou superior a catro (4) nalgunha das probas extraordinarias de recuperación, tvera realizado
satsfactoriamente as actvidades propostas de recuperación durante o curso.

17.ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NA
MATERIA
Segundo o artgo 36 do Decreto 86/2015 do 25 de Xuño, o alumnado pode matricularse da materia de segundo curso de bacharelato

sen  a  de  primeiro,  sempre  que  o  profesor  que  a  imparta  considere  que  o  alumno  reúne  as  condicións  necesarias  para  seguir  con
aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, o alumna ou alumno debe cursar a materia de primeiro que terá a consideración de
materia pendente. A recuperación da materia pendente consistrá en superar unha proba escrita sobre os conceptos fundamentais da materia
e/ou a presentación de traballos requeridos durante o curso ou dos proxectos realizados. Unha vez presentados polo alumno serán corrixidos e
poderán ser devoltos para completalos ou melloralos de xeito que acaden o nivel sufciente para aprobar.
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18. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR.
A avaliación inicial que fará o profesor/a ó inicio de curso e de cada bloque temátco terá como obxectvo avaliar os coñecementos

previos do alumno que se lle supoñen de anos anteriores ou doutras áreas relacionadas, para adaptarse a situación dos alumnos e aportar as
explicacións necesarias antes de acometer a introducción de novos conceptos.  A avaliación ao inicio de cada bloque poderá consistr na
realización dun cuestonario ou preguntas realizadas ó conxunto da clase segundo considere o profesor en relación ó tema a tratar e a situación
do alumnado.  A  avaliación  inicial  ao  inicio  do curso  consistrá  nunha proba escrita  ou  oral  que  permitrá  observar  as  competencias  do
alumnado (“explica”, “defne”, “calcula”,” cambia as unidades de medida”, “debuxa”, etc.)

O profesor  realizará  un seguimento do proceso de aprendizaxe  individual,  fexibilizando o  nivel  de  resultados  de cada alumno.  As
actvidades terán distnto grado de difcultade. Os grupos de traballo poderán ser modifcados ao longo do curso, co fn de acadar resultados
máis satsfactorios na avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.
A medida que se desenvolvan as sucesivas unidades didáctcas, irase modifcando puntualmente a  programación co fn de atender ós

alumnos e alumnas que presenten difcultades na aprendizaxe. As modifcacións que se efectúen serán consultadas co Departamento de
Orientación do centro. A atención á diversidade trátase de diferentes formas:
- Actvidades de distnto grado de difcultade
- Actvidades de reforzo
- Traballos persoais

Isto favorece a integración do alumnado con distnta formación inicial, ou distntas velocidades de aprendizaxe.

20. ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Os elementos transversais: comprensión lectora, expresión oral e escrita , comunicación audiovisual, tecnoloxías da información e da

comunicación, o emprendemento, a educación cívica e consttucional traballaranse en todos os cursos. Elementos curriculares cos que se
traballan os elementos transversais:
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A adquisición de coñecementos e destrezas técnicas e o emprego para a análise, a intervención, o deseño e a elaboración de obxetos e de
sistemas tecnolóxicos, así como a valoración das repercusións sociais e ambientais que o uso dos diferentes materiais ocasiona. O método de
proxectos  permite  desenvolver  cualidades  persoais  como  a  creatvidade,  disposición  á  innovación,  autoconfanza,  motvación  de  logro,
liderazgo e resistencia ao fracaso que fan referencia ao concepto de iniciatva emprendedora e espirito emprendedor.

A  aprendizase  en equipos  de traballo  promove  a  integración  do alumnado que necesita  máis  atención  e  fomenta  a  autonomía,  a
autoestma e favorece un ambiente de traballo basado na cooperación e axuda mutua.

Recollida selectva de residuos e utlización de material de refugallo nos proxectos.
Os alumnos deben mostrar interés por coñecer as diferentes formas de presentación dos materiais, en función da súa aplicación en

obxetos de uso cotá, así como das súas implicacións sociais e medioambientais.
Alerta do perigo que representa trar as pilas e baterías a contenedores non apropiados, debido á utlización de metais tóxicos na súa

fabricación. Se fomentan hábitos que respeten o ambiente, como pode ser a almacenaxe na aula de pilas gastadas ou a reutlización de
compoñentes ou de baterías de teléfonos móbiles.

Sensibilizar ao alumnado cara o uso de enerxías alternatvas como xeito de xerar electricidade. Ademáis deben ser conscientes das
ventaxas e inconvenientes do resto de enerxías convencionais.

A  tecnoloxía  estuda  o  impacto  ambiental  producido  polo  desenvolvemento  cientfco-tecnolóxico.  O  alumnado  é  consciente  dos
problemas que gardan relación co desenvolvemento desigual dos países do norte-rico e os do sur-pobre, coa crise enerxétca, co cambio
climátco, coa intensifcación do efecto invernadoiro ou coa diminución da concentración de ozono na atmósfera. Basta con botar unha ollada á
prensa ou á televisión para comprender a magnitude dos problemas medioambientais deste terceiro milenio.

Recoñecer a importancia da identfcación dos materiais reciclables nos envases cotás que utlizamos.
A tecnoloxía, ademáis de máquinas, ordenadores, aparellos eléctricos ou martelos, é todo o que implica transformación de productos,

sexan estes naturais ou non. O alumnado debe ser consciente do gasto en materias primas e de enerxía que supón o emprego dos distntos
materiais. Por iso é necesario un consumo responsable e racional dos produtos, así como a recollida selectva dos mesmos cando xa non teñan
valor comercial.

Mostrar o baixo coste dos elementos eléctricos e deixar patente que a maior parte do precio dunha instalación corresponde a man de
obra especialista.
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Dar a coñecer as característcas dos aparatos eléctricos co fn de desenvolver hábitos de aforro enerxétco.
Podemos destacar a axuda que a tecnoloxía ofrece ás persoas discapacitadas, como instalacións para o acceso a minusválidos, aparatos

para persoas con problemas de audición, etc.
No mundo da informátca existen numerosas aplicacións que serven, en liñas xerais, para o mesmo. Comentar na aula que utlizando

Internet poden atopar moitas aplicacións que poden probarse grats.
Critcar a aparición contnua de banners e de mensaxes de publicidade non desexada. Critcar o envío de correo non desexado (spam) de

xeito masivo. Concienciar do posible mal uso dos datos persoais proporcionados en Internet.
O traballo en rede é esencial en case calquer empresa. É interesante fomentar entre os usuarios dunha rede un código de boa conducta.
A Tecnoloxía desempeña un gran papel no achegamento das alumnas a campos reservados tradicionalmente aos alumnos, corrixindo a

tamén tradicional  segregación que existe á hora de elixir  futuras opcións profesionais.  Nas actvidades que se realicen en grupo cómpre
propiciar un intercambio fuído de papeis entre alumnos e alumnas. Evitar que se formen grupos de rapaces e rapazas por separado.

Facer patente a absoluta igualdade de habilidade na construcción dun obxeto, non existndo diferencias nas capacidades constructvas
por razón de sexo. Facer patente as carreiras profesionais que contaban cun numero reducido de mulleres e as que cada vez acceden máis.

É obxectvo desta materia que os alumnos e alumnas se relacionen con outras persoas e partcipen en actvidades de grupo con acttude
fexible, solidaria e tolerante; rexeitando calquera tpo de discriminación debida á raza, ó sexo, á clase social, ás crenzas ou a calquera outra
característca individual e social.

Mostrar Internet ao alumnado como vía de comunicación entre persoas de distntos países e culturas, e como foro de encontro entre
eles, sen límites estatais, sociais ou morais.

Alertar dos delitos informátcos presentes en Internet: pornografa infantl, roubo de claves, ataques a servidores, extensión de virus, etc.
Concienciar ao alumnado do carácter anónimo da comunicación en Internet e, polo tanto, da facilidade para o engano en todas as

relacións virtuais a través da rede de redes.
Fomentar o uso intelixente da rede, fuxindo de páxinas con contdos desaxeitados, de mal gusto e, mesmo, ilícitos.
O coñecemento das característcas da enerxía eléctrica, as propiedades de diferentes materiais e a posibilidade de realizar medidas de

diverso tpo, concienciará ao alumnado dos riscos que supón para a saúde a manipulación de aparatos eléctricos e axudará a tomar medidas
para evitar accidentes.
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O coñecemento dos riscos para a saúde das radiacións electromagnétcas.
Facer fncapé nos efectos que pode ter para a saúde o uso prolongado do ordenador ou ter dependencia dos teléfonos móbiles.
A  comunicación  lingüístca  traballase  coa  lectura  comprensiva  de  textos  relacionados  coa  tecnoloxía  (libros  de  texto,  revistas  de

informátca, revistas que analicen artculos de consumo,…), suliñado das ideas principais e elaboración dun resumo con palabras distntas ás do
texto (o resumo pode ser escrito ou oral). Búsqueda de notcias nun diario relacionadas coa tecnoloxía, suliñado das ideas principais, resumo
da notcia, defensa do que ocorre na notcia coma se estvese totalmente a favor do que acontece na notcia, e crítca coma se estvese
totalmente en contra. Búsqueda de información sobre preguntas que se deben contestar de forma concreta e sin salirse do tema. Utlización do
vocabulario axeitado. O alumnado ten que comprender o sentdo dos textos escritos e orais, utlizar o vocabulario axeitado, respetar as normas
de comunicación en calquer contexto e manter unha acttude favorable cara a lectura.

Aparte dos contdos directamente relacionados coas novas tecnoloxías que se estudian nesta área se potenciará o uso destas como
medio de traballo: búsqueda de información complementaria en internet sobre os diversos temas da área, uso de programas informátcos para
axudar a asimilar  os contdos conceptuais,  elaboración de presentacións por parte do alumnado e utlización da prensa electrónica para
relacionar a tecnoloxía coa súa repercusión na sociedade.
As liñas de traballo que establecemos:

• Comprensión lectora: o alumnado se enfrentará a diferentes tpos de textos (por exemplo, instruccións) de cuxa adecuada comprensión
dependerá a fnalización correcta da tarefa.

• Expresión oral: os debates na aula, o traballo por grupos e a presentación oral dos proxectos son, entre outros, momentos a través dos cales
os alumnos deberán ir consolidando as súas destrezas comunicatvas.

• Expresión escrita: a elaboración de traballos de diversa índole (informes de resultados, creación de documentos, análise de información
extraída de páxinas web, etc.) o cal no só poderá valorar o grado de avance da aprendizaxe do alumno senon a madurez, coherencia, rigor e
claridad da súa exposición.

• Comunicación audiovisual e TIC: o uso das tecnoloxías da información e da comunicación estará presente en todo momento, xa que deberá
empregalas para comunicar aos demáis traballos e presentacións individuais e en grupo.
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• Educación en valores: o traballo colaboratvo permite fomentar o respeto aos demáis, practcar a tolerancia, a cooperación e a solidaridade,
así como a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes. Neste sentdo, alentaremos o rechazo da discriminación das
persoas por razón de sexo ou por calquer outra condición ou circunstancia personal ou social.  Respecto a isto  queremos  suliñar  que o
Decreto  86/2015, destaca  de  forma  signifcatva a  prevención  da  violencia  de  xénero,  da  violencia  contra  as  personas  con
discapacidade, da violencia terrorista e de calquer forma de violencia, racismo ou xenofobia.  Evitaranse os comportamientos e os
contdos  sexistas  e  os  estereotpos  que  supoñan  discriminación  por  razón  da  orientación  sexual  ou  da  identdade  de  xénero,
favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

• Será igualmente importante a valoración crítca dos hábitos sociais e o consumo, así como o coidado do medio ambiente, contribuíndo a súa
conservación e mellora.

• Emprendemento: a sociedade actual demanda persoas que saiban traballar en equipo. As materias de Tecnoloxía e TIC impulsan o uso de
metodoloxías que promoven o traballo en grupo e técnicas cooperatvas que fomentan o traballo consensuado, a toma de decisións en
común, a valoración e o respeto das opinións dos demais. Así como a autonomía de criterio e a autoconfanza.

O ensino da  tecnoloxía  ten como fnalidade  a formación dunha cidadanía responsable  nunha sociedade cada vez  máis  mergullada no
desenvolvemento cientfco e tecnolóxico e na sociedade da información.

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Para o presente curso temos previsto partcipar nas diferentes actvidades que se realicen no centro (Semana da diversidade),  facer
algunha visita a empresas relacionadas coa enerxía, o tratamento de residuos, ou de interese en canto a fabricación dos produtos e outras
visitas ou actvidades que xurdan ao longo do curso e que consideremos de interés para o alumnado, como a partcipación en concursos
organizados por distntos organismos. As empresas que se poderían visitar:

• Centro de interpretación de la electricidad de Ezaro
• Visita a unha empresa da contorna (Citröen en Vigo, Ence en Pontevedra,...)
• Galiciencia, Tecnopole, Ourense.
• Museo da Ciencia e Tecnoloxía, A Coruña
• Aquarium Finisterrae/Museos Científicos coruñeses
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22. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDACTICA.
En relación cos  resultados académicos  obtdos farase tamén unha  avaliación do proceso tendo en conta polo menos os  seguintes

aspectos:
 A temporalización.
 As actvidades propostas.
 A metodoloxía empregada.
 Os recursos empregados.
 As difcultades atopadas no proceso.
 As posibles melloras.
 Os rendementos dos alumnos e alumnas deducido das súas cualifcacións, o interese, a actvidade, etc.

Os resultados obtdos servirán fundamentalmente para mellorar o proceso de ensino e aprendizaxe de forma progresiva, que se refectrá
na elaboración da programación.
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