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1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 2º, 3º  e 
4º ESO 

Os instrumentos de avaliación empregados nesta terceira avaliación serán as tarefas,  
actividades e prácticas que o alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por 
correo electrónico e como procedemento de avaliación empregarase a análise de todos 
eses documentos escritos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Seguindo as Instrucións do 27 de abril do 2020 da Dirección Xeral de Educación,  
para calcular a nota da convocatoria ordinaria de xuño realizarase unha media das dúas 
primeiras avaliacións. Non se fará ningún redondeo ou subida de nota salvo que se 
realizase correctamente a entrega de tarefas durante a terceira avaliación, tal e como se 
recolle a continuación.  

Todos os traballos, tarefas e demais actividades entregadas polo alumnado 
durante a terceira avaliación serán tidas en conta para subir nota.  De xeito xeral 
empregarase a seguinte fórmula para o calculo da nota de xuño: 

 
NOTA FINAL= (Nota 1ª Avaliación + Nota 2ª Avaliación)/ 2  + E 
 
Sendo E como máximo 2. É dicir, sobre a nota media da primeira e da segunda 

avaliación subírase ate 2 puntos a aqueles estudantes que entregaran todas as tarefas 
que se propuxeron na terceira avaliación.  

No caso do alumnado que suspendera a primeira ou a segunda avaliación a 
entrega de todas as actividades, tarefas e traballos propostas polo profesorado suporá a 
recuperación das avaliacións anteriores.   

 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

No caso da avaliación extraordinaria de setembro realizarase un exame (se as condicións 
sanitarias o permiten) ou ben se pedirá que se entreguen traballos ou tarefas tal e como 
se está facendo na terceira avaliación. 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – MAIO 2020 
MOTIVO 
MODIFICACIÓN 

Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO TECNOLOXÍA DATA MODIFICACIÓN 10-05-2020 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA X BACHARELATO X 
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  

A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

- Só temos alumnos coa materia pendente de 2º ESO e polo tanto os criterios de avaliación 
serán os recollidos na programación didáctica do curso 2019/20 para 2º ESO e que se 
detallan ao final deste documento xunto cos estándares de aprendizaxe. 

Criterios de cualificación 

O alumnado ca materia pendente dos cursos anteriores estará aprobado se 
entrega as actividades de recuperación propostas. Non se realizará ningún exame. O 
100% da nota serán as actividades/tarefas realizadas.   

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Os instrumentos de avaliación empregados serán as tarefas,  actividades e prácticas que o 
alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por correo electrónico e como 
procedemento de avaliación empregarase a análise de todos eses documentos escritos. 
Na maioría dos casos o alumnado xa entregou presencialmente antes do estado de alarma 
as actividades requiridas. 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

3º PMAR 

Os instrumentos de avaliación empregados nesta terceira avaliación serán as tarefas,  
actividades e prácticas que o alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por 
correo electrónico e como procedemento de avaliación empregarase a análise de todos 
eses documentos escritos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para calcular  a nota da convocatoria ordinaria de xuño realizarase unha media das 
dúas primeiras avaliacións. Non se fará ningún redondeo ou subida de nota salvo que se 
realizase un entrega de tarefas durante a terceira avaliación, tal e como se recolle a 
continuación.  

Todos os traballos, tarefas e demais actividades entregadas polo alumnado 
durante a terceira avaliación serán tidas en conta para subir nota.  De xeito xeral 
empregarase a seguinte fórmula para o calculo da nota de xuño: 

 
NOTA FINAL= (Nota 1ª Avaliación + Nota 2ª Avaliación)/ 2  + E 
 
Sendo E como máximo 2. É dicir, sobre a nota media da primeira e da segunda 

avaliación subírase ate 2 puntos a aqueles estudantes que entregaran todas as tarefas 
que se propuxeron na terceira avaliación.  

No caso do alumnado que suspendera a primeira ou a segunda avaliación a 
entrega de todas as actividades, tarefas e traballos propostas polo profesorado suporá a 
recuperación das avaliacións anteriores.  Especialmente para este alumnado de PMAR 
propúxose un plan de recuperación individualizado na terceira avaliación. Déuselles a 
coñecer a través do correo electrónico e tamén a través do titor.  
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

No caso da avaliación extraordinaria de setembro realizarase un exame (se as condicións 
sanitarias o permiten) ou ben se pedirá que se entreguen traballos ou tarefas tal e como 
se está facendo na terceira avaliación. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Só temos alumnos coa materia pendente de 2º ESO e polo tanto os criterios de avaliación 
serán os recollidos na programación didáctica do curso 2019/20 para 2º ESO e que se 
detallan ao final deste documento xunto cos estándares de aprendizaxe. 
 

Criterios de cualificación 

O alumnado ca materia pendente dos cursos anteriores estará aprobado se 
entrega as actividades de recuperación propostas. Non se realizará ningún exame. O 
100% da nota serán as actividades/tarefas realizadas.   

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Os instrumentos de avaliación empregados serán as tarefas,  actividades e prácticas que o 
alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por correo electrónico e como 
procedemento de avaliación empregarase a análise de todos eses documentos escritos. 
Na maioría dos casos o alumnado xa entregou presencialmente antes do estado de alarma 
as actividades requiridas. 

 
 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º e 2º 
BACH 

Os instrumentos de avaliación empregados nesta terceira avaliación serán as tarefas,  
actividades e prácticas que o alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por 
correo electrónico e como procedemento de avaliación empregarase a análise de todos 
eses documentos escritos. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Seguindo as Instrucións do 27 de abril do 2020 da Dirección Xeral de Educación,  
para calcular a nota da convocatoria ordinaria de xuño realizarase unha media das dúas 
primeiras avaliacións. Non se fará ningún redondeo ou subida de nota salvo que se 
realizase correctamente a entrega de tarefas durante a terceira avaliación, tal e como se 
recolle a continuación.  

Todos os traballos, tarefas e demais actividades entregadas polo alumnado 
durante a terceira avaliación serán tidas en conta para subir nota.  De xeito xeral 
empregarase a seguinte fórmula para o calculo da nota de xuño: 

 
NOTA FINAL= (Nota 1ª Avaliación + Nota 2ª Avaliación)/ 2  + E 
Sendo E como máximo 2. É dicir, sobre a nota media da primeira e da segunda 

avaliación subírase ate 2 puntos a aqueles estudantes que entregaran todas as tarefas 
que se propuxeron na terceira avaliación.  

No caso do alumnado que suspendera a primeira ou a segunda avaliación a 
entrega de todas as actividades, tarefas e traballos propostas polo profesorado suporá a 
recuperación das avaliacións anteriores.   
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

No caso da avaliación extraordinaria de setembro realizarase un exame (se as condicións 
sanitarias o permiten) ou ben se pedirá que se entreguen traballos ou tarefas tal e como 
se está facendo na terceira avaliación. 
 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Só temos alumnos coa materia TIC pendente de 1º BAC como consecuencia de non cursala 
o curso pasado tratándose de materias optativas e polo tanto os criterios de avaliación 
serán os recollidos na programación didáctica do curso 2019/20 para 1º  de BAC. 

Criterios de cualificación 

O alumnado ca materia pendente dos cursos anteriores estará aprobado se 
entrega as actividades de recuperación propostas. Non se realizará ningún exame. O 
100% da nota serán as actividades/tarefas realizadas.   

 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Os instrumentos de avaliación empregados serán as tarefas,  actividades e prácticas que o 
alumnado entrega a través da aula virtual do centro e/ou por correo electrónico e como 
procedemento de avaliación empregarase a análise de todos eses documentos escritos. 
En todos os casos o alumnado xa entregou antes do estado de alarma as actividades 
requiridas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

1. 2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020. (1ª e 2ª Avaliación) 

 2º ESO 

       

       
       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1.1 
 
 

B1.1 
 
 

TEB1.1.1 
CCL/ CMCCT/CD 
CAA/CSC/CSIEE/ 
CCEC 

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

50% 10% 80% 80 
  

20% 
   

x   
    

B1.2 B1.2 

TEB1.2.1 
CCL/CMCCT/CD/ 

CAA 

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

20% 10% 
   

90% 
  

10% 
 

 x  
    

TEB1.2.2 
CMCCT/CAA/CSIEE 
 

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

40% 50% 60%    40%      x 
    

TEB1.2.3 CAA/CSC/CSIEE Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 60% 40%   15%  45%  40%         

 
 

2 

B2.1 B2.1 TEB2.1.1 

CMCCT/CAA 

 

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

70% 35% 70% 
   

30% 
   

  x 
    

B2.2 B2.2 TEB2.2.1 

CMCCT/CAA 

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

40% 15% 60%   5%   1%  x   
    

B2.3 B2.2 TEB2.2.1 CCL/CMCCT 

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

35%  5%        x   
    

 
 

3 

B3.1 B3.1 
TEB3.1.1 CAA/CMCCT/CD/CCL Describe as características propias dos materiais de uso técnico. 50% 15% 

 
90% 

    
10% 

 
x       

TEB3.1.2 CMCCT/CAA/CCS Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás.             x     

B3.2 B3.2 
TEB3.2.1 CAA/CMCCT/CD 

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

100% 25% 
 

90% 
 

10% 
  

10% 
 

  x 
    

TEB3.2.2 CMCCT/CAA/CSC/CSIEE 

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

60%  10%  20%  70%    x   
  x  

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

4 

B4.1 
 
 

B4.1 
 
 

TEB4.1.1 
CCL/ CMCCT/CD 
CAA/CSC/CSIEE/ 
CCEC 

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

50% 10% 80% 80 
  

20% 
 

1% 
 

x       

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

10% 10% 80%  15%  5%     x    x  

B4.2 B4.2 

TEB4.2.1 
CCL/CMCCT/CD/ 

CAA 

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

20% 10% 
   

90% 
  

10% 
 

x       

TEB4.2.2 CMCCT/CAA/CSIEE 
Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas e as 
engrenaxes. 

80% 25% 80%  5%  15%  1%    x x    

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

10% 25%  10%   5% 5% 80%  x       

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

50% 20% 70%  10%  10%  10%  x       

 TEB4.2.5 CMCCT/CAA/CSIEE Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada. 60%            x     

 B4.3 B4.3 TEB4.3.1 CMCCT/CAA/CSIEE 
Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, 
motores, baterías e conectores. 

20% 20% 70%  5%  15%  10%  x  x     



 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 
       

       
       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 TEB1.1.1 CCL/CMCCT/CD/CAA/CSC/CSIEE/CCEC 
Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico, mediante 
o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos. 

10% 
 

80% 80 
  

20% 
  

x        

B1.2 B1.2 

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

20% 
    

90% 
  

10% 
 

x       

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

30% 20% 60% 
   

40% 
   

 x      

TEB1.2.3 CAA Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. 20% 
   

15% 
 

45% 
 

40% 
 

       

B2.1 B2.1 TEB2.1.1 CSC/CMCCT 
Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos. 

30% 10% 80% 80 
  

20% 
   

  x     

B2.2 B2.2 TEB2.2.1 CSC/CMCCT 
Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando 
software específico de apoio. 

20% 
 

80% 80 
  

20% 
   

  x     

B3.1 B3.1 

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

30% 10% 
   

90% 
  

10% 
 

x    x x  

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

30% 10% 60%    40%         x  

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
 

2 

B4.1 B4.1 TEB4.1.1 CSC/CMCCT Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión. 
  

80% 80 
  

20% 
  

x        

B4.2 B4.2 

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

20% 
    

90% 
  

10% 
 

x       

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

30%  60%    40%     x   x   

B4.3 B4.3 

TEB4.3.1 CSC/CMCCT/CAA 

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

20% 
   

15% 
 

45% 
 

40% 
 

  x     

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

30%  80% 80   20%       x x   

B4.4 B4.4 TEB4.4.1 CMCCT/CD/CAA/CSIEE 
Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun 

sistema de control. 
20% 

    
90% 

  
10% 

 
     x  



 

4ºESO 

      

       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 TEB1.1.1 CCL/CMCCT/CD 
Describe os elementos e os sistemas fundamentais 
que se utilizan na comunicación con fíos e sen eles. 

20% 
 

80% 80 
  

20% 
  

x        

B1.2 B1.2 

TEB1.2.1 CSC/CCEC 

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

20% 
    

90% 
  

10% 
 

x       

TEB1.2.2 CMCCT/CAA/CSIEE 
Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada 
situación de risco. 

70% 35% 60% 
   

40% 
   

x       

B1.3 B1.3 TEB1.3.1 CSC/CMCCT 

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

40% 15% 
  

15% 
 

45% 
 

40% 
 

 x      

B1.4 B1.4 TEB1.4.1 CSC/CMCCT 

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

20% 
 

80% 80 
  

20% 
   

  x x    

B2.1 B2.1 

TEB2.1.1 CMCCT/CCL Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda. 70% 35% 80% 80 
  

20% 
   

   x    

TEB2.1.2 CMCCT/CAA 
Describe os elementos que compoñen as 
instalacións dunha vivenda. 

40% 15%    90%   10%    x     

B2.2 B2.2 

TEB2.2.1 CMCCT/CCL 

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

35%  60%    40%   x x  x     

TEB2.2.2 CMCC/CD/CSC/CSIEE 

Deseña con axuda de software unha instalacións 
para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia 
enerxética. 

20%    15%  45%  40%    x     

B2.3 B2.3 TEB2.3.1 CMCCT/CAA 
Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza 
o seu funcionamento. 

70% 35% 80% 80   20%       x    

B2.4 B2.4 TEB2.4.1 CAA/CSC /CSIEE 
Propón medidas de redución do consumo enerxético 
dunha vivenda. 

40% 15%    90%   10%      x   

2 

B3.1 B3.1 

TEB3.1.1 CMCCT/CCL 
Describe o funcionamento dun circuíto electrónico 
formado por compoñentes elementais. 

35%  60%    40%        x   

TEB3.1.2 CMCCT/CCL 

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

 20% 80% 80   20%   x    x    

B3.2 B3.2 TEB3.2.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CD 

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

20%     90%   10%    x     

B3.3 B3.3 TEB3.3.1 CMCT 
Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos 
deseñados previamente. 

70% 35% 60%    40%     x      

B3.4 B3.4 

TEB3.4.1 CMCT 
Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra 
de Boole. 

20%    15%  45%  40%    x     

TEB3.4.2 CMCCT/CAA/CSIEE 
Relaciona formulacións lóxicas con procesos 
técnicos. 

20%  80% 80   20%       x    

B3.5 B3.5 TEB3.5.1 CMCCT/CAA/CSIEE 
Resolve mediante portas lóxicas problemas 
tecnolóxicos sinxelos. 

 20%    90%   10%      x   

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
 

4 B4.1 B4.1 
TEB4.1.1 CCL/CMCCT 

Describe os compoñentes dos sistemas 
automáticos. 

20% 
 

80% 80 
  

20% 
  

x        

TEB4.1.2 CMCCT/CAA Analiza o funcionamento de automatismos en 70% 35%    90%   10%  x       



 

dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre 
lazo aberto e pechado. 

B4.2 B4.2 TEB4.2.1 CMCCT/CAA Representa e monta automatismos sinxelos. 40% 15% 60% 
   

40% 
   

       

B4.3 B4.3 TEB4.3.1 CSIEE/CMCCT/CAA/CD 

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

 
20% 

  
15% 

 
45% 

 
40% 

 
    x   

        80% 80   20%     x      

6 

B6.1 B6.1 TEB6.1.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

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

20%     90%   10%     x    

B6.2 B6.2 TEB6.2.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

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

  60%    40%   x        

B6.3 B6.3 TEB6.3.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento 
tecnolóxico a partir da análise de obxectos, 
relacionado inventos e descubertas co contexto en 
que se desenvolven. 

 20%   15%  45%  40% x  x      

   TEB6.3.2 CCL/CMCCT/CD/CAA/CSC/CCEC 

Interpreta as modificacións tecnolóxicas, 
económicas e sociais en cada período histórico, 
axudándose de documentación escrita e dixital. 

  80% 80   20%       x    



 

  

       

   

4ºESO(TICs) 
   

       

              

Temporalización: 1ª avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 

TICB1.1.1 CSC/CD 

Describe os elementos e os 
sistemas fundamentais que se 
utilizan na comunicación con fíos e 
sen eles. 

70% 35% 80% 80 
  

20% 
   

x       

TICB1.1.2 CD/CMCCT 

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

40% 15%    90%   10%   x      

B1.2 B1.2 TICB1.2.1 CSC/CCEC/CD/CSC 

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

35% 50% 35% 
   

40% 
   

  x     

B1.3 B1.3 

TICB1.3.1 CSC/CMCCT 

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

70% 40% 15% 
 

15% 
 

45% 
 

40% 
 

 x   x   

TICB1.3.2 CD/CAA/CSC 

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

40% 35%  80   20%    x      x 

Temporalización: 2ª avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
 

2 

 

B2.1 B2.1 

TICB2.1.1 CD/CMCCT 

Realiza operacións básicas de 
organización e almacenamento da 
información. 

70% 35% 80% 80 
  

20% 
  

x        

TICB2.1.2 CMCCT/CAA/CD 

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

40% 15%    90%   10%   x      

B2.2 B2.2 TICB2.2.1 CSIEE/CMCCT/CAA/CD 

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

35% 70% 35% 
   

40% 
   

x       

B2.3 B2.3 TICB2.3.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

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

70% 40% 15%  15%  45%  40%     x    

B2.4 B2.4 TICB2.4.1 CMCCT/CD 

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

40% 35%  80   20%      x     

B2.5 B2.5 TICB2.5.1 CMCCT/CD 

Describe as formas de conexión na 
comunicación entre dispositivos 
dixitais. 

35%     90%   10%   x      

3 B3.1 B3.1 TICB3.1.1 CD/CMCCT/CCL/CAA/CSIEE/CCEC Elabora e maqueta documentos de 70% 35% 60%    40%    x     x  



 

 

Tecnoloxía Industrial I (1º BAC) 
       

       
       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 TI1B1.1.1 CCL/CMCCT/CD/CAA/CSC/CSIEE/CCEC 

Deseña unha proposta dun novo produto to-mando como base unha 
idea dada, explican-do o obxectivo de cada etapa significativa 
necesaria para lanzar o produto ao mercado. 

70% 35% 
   

90% 
  

10% x        

B1.4 B1.4 

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

40% 15% 60% 
   

40% 
   

x       

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

35% 
   

15% 
 

45% 
 

40% 
 

 x      

B2.1 B2.1 

TI1B2.1.1 CSC/CMCCT 

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

70% 35% 80% 80 
  

20% 
   

  x     

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

40% 15%    90%   10%         

B2.2 B2.2 

TI1B2.2.1 CSC/CMCCT 

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

35% 
    

90% 
  

10% 
 

  x     

TI1B2.2.2 CMCCT 

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

70% 35% 60%    40%           

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. 

TICB3.1.2 CD/CMCCT/CCL 

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

70% 35%   90%   10%      x   

 

TICB3.1.3 CD/CMCCT/CAA 

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

40% 15%    40%   60%      x  

 

B3.2 B3.2 

TICB3.2.1 CD/CMCCT/CCL/CAA/CSIEE/CCEC/CSC 

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. 

35%   15%  45%  40%      x   

 

TICB3.2.2 CD/CMCCT/CCL/CAA/CSIEE 

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

70% 35% 80   20%   80%    x    

 

 B4.1 B4.1 TICB4.1.1 CD/CMCCT 

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

40% 15%   90%   10%    x     

 



 

B2.3 B2.3 

TI1B2.3.1 CSC/CCL 

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

40% 15% 
  

15% 
 

45% 
 

40% 
 

x    x x  

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

35%  80% 80   20%         x  

TI1B2.4.1 CMCCT/CAA/CSIEE 

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

70% 35%    90%   10%     x    

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
 

2 

B3.1 B3.1 

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

70% 35% 
  

15% 
 

45% 
 

40% x        

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

40% 15% 80% 80   20%           

B3.2 B3.2 TI1B3.2.1 CMCCT/CAA 

Describe, apoiándose na información obtida en internet, materiais 
imprescindibles para a obtención de produtos tecnolóxicos relaciona-
dos coas tecnoloxías da información e da comunicación. 

35% 
    

90% 
  

10% 
 

x       

B3.3 B3.3 

TI1B3.3.1 CSC/CMCCT/CAA 
Explica as principais técnicas utilizadas no proceso de fabricación dun 
produto dado 

70% 35% 
  

15% 
 

45% 
 

40% 
 

  x     

TI1B3.3.2 CMCCT/CD/CAA/CSIEE 
Identifica as máquinas e as ferramentas utilizadas no proceso de 
fabricación dun produto dado. 

40% 15% 80% 80   20%       x x   

  TI1B3.3.3 CSC/CMCCT/CCL 

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. 

35%    15%  45%  40%         

B3.4 B3.4 TI1B3.4.1 CMCCT/CD/CAA/CSIEE Coñece o impacto ambiental que poden producir as técnicas utilizadas 70% 35% 80% 80 
  

20% 
   

     x  

 

TICS (1º BAC) 

  

       

       
       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 

TIC1B1.1.1 CCL/CSC/CD 

Describe as diferenzas entre o que se considera 
sociedade da información e sociedade do 
coñecemento. 

70% 35% 
   

90% 
  

10% x        

TIC1B1.1.2 CD/CSC/CSIEE 

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

40% 15%   15%  45%  40%  x       

B2.1 B2.1 

TIC1B2.1.1 CMCCT/CCL/CD 

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

35% 70% 35% 80 
  

20% 
   

 x      

TIC1B2.1.2 CMCCT/CCL/CD 

Realiza esquemas de interconexión dos blo-ques 
funcionais dun computador e describe a contribución 
de cada un ao funcionamento in-tegral do sistema. 

70% 40% 15% 
  

90% 
  

10% 
 

  x     

TIC1B2.1.3 CMCCT/CCL/CD Describe dispositivos de almacenamento masi-vo 40% 35%   15%  45%  40%   x      



 

utilizados en sistemas de computadores, 
recoñecendo a súa importancia na custodia da 
información. 

TIC1B2.1.4 CMCCT/CCL/CD 

Describe os tipos de memoria utilizados en 
computadores, analizando os parámetros que as 
definen e a súa achega ao rendemento do conxunto. 

35% 70% 35%   90%   10%   x      

B2.2 B2.2 

TIC1B2.2.1 CSC/CMCCT 
Elabora un diagrama da estrutura dun sistema 
operativo relacionando cada parte coa súa función. 

70% 35% 15% 
 

90% 
  

10% 
 

x        

TIC1B2.2.2 CD/CMCCT/CAA 

Instala sistemas operativos e programas de 
aplicación para a resolución de problemas en 
computadores persoais, seguindo instrucións de 
fábrica. 

40% 15% 60% 15%  45%  40%  

 x       

B3.1 B3.1 

TIC1B3.1.1 CD/CMCCT 

Deseña bases de datos sinxelas e/ou extrae 
información, realizando consultas, formularios e 
informes. 

35% 70% 
   

20% 
  

80% 
  x      

TIC1B3.1.2 CD 

Elabora informes de texto que integren texto e 
imaxes, aplicando as posibilidades das aplica-cións 
e tendo en conta o destinatario. 

70% 35% 80%  90%   10%  
   x     

  TIC1B3.1.3 CD/CMCCT/CCL/CSC 

Elabora presentacións que integren texto, ima-xes e 
elementos multimedia, adecuando a mensaxe ao 
público obxectivo ao que se des-tina. 

40% 15%  15%  45%  40%  
  x      

  TIC1B3.1.4 CMCCT/CCL/CD 

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

35% 70%   90%   10%  
 x       

  TIC1B3.1.5 CD/CMCCT/CCL/CSC 
Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas. 

70% 40% 60% 15%  45%  40%  
x        

  TIC1B3.1.6 CMCCT/CCL/CD 

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

 80%    20%   80% 
    xx    

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

 
 

2 

B4.1 B4.1 TIC1B4.1.1 CCL/CMCCT 

Debuxa esquemas de configuración de pequenas 
redes locais, seleccionando as tecnoloxías en 
función do espazo físico dispoñible. 

70% 35% 60% 
  

20% 
  

80% 
 

   x   
 

B4.2 B4.2 

TIC1B4.2.1 CMCCT/CCL/CD 
Realiza unha análise comparativa entre os ti-pos de 
cables utilizados en redes de datos. 

40% 15% 
  

90% 
  

10% 
  

 x     
 

TIC1B4.2.2 CMCCT/CCL/CD 

Realiza unha análise comparativa entre tecnoloxía 
con fíos e sen eles, e indica posibles van-taxes e 
inconvenientes. 

35% 70% 80% 15%  45%  40%   x      
 

TIC1B4.2.3 CMCCT/CCL/CD 

Explica a funcionalidade dos elementos que 
permiten configurar redes de datos, indicando as 
súas vantaxes e os seus inconvenientes principais. 

70% 40%   90%   10%     x    
 

B4.3 B4.3 TIC1B4.3.1 CSIEE/CMCCT/CAA/CD 

Elabora un esquema de como se realiza a co-
municación entre os niveis OSI de dous equi-
pamentos remotos. 

40% 35% 
   

20% 
  

80% 
 

   x   
 

 Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación         

3 

B5.1 B5.1 TIC1B5.1.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

Desenvolve algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sinxelos, elaborando os 
correspondentes diagramas de fluxo. 

70% 35% 60%   20%     x      
 

B5.2 B5.2 TIC1B5.2.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC 

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

40% 15%   90%   10%         

 

B5.3 B5.3 TICB5.3.1 CMCCT/CAA/CSIEE/CSC Obtén o resultado de seguir un pequeno pro-grama 35% 70% 80% 15%  45%  40%  x        



 

 

 

 

TICs (2ºBAC) 

escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións. 

 B5.4 B5.4 TIC1B5.4.1 CCL/CMCCT/CD/CAA/CSC/CCEC 

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

70% 40%   90%   10%  x     x  
 

  

       

       
       

Temporalización: 1ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 
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a
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Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identif. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo             
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

1 

B1. 1 B1. 1 TIC2B1.1.1 CMCCT/CCL 

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

70% 35% 80% 80 
  

20% 
  

x        

B1.2 B1.2 TIC2B1.2.1 CMCCT/CCL/CD 

Elabora diagramas de fluxo de mediana com-
plexidade usando elementos gráficos e relacio-
nándoos entre si para dar resposta a problemas 
concretos. . 

40% 15% 60% 
  

90% 
  

10% 

 

x 

      

B1.3 B1.3 

TIC2B1.3.1 CSC/CMCCT 

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

35% 70% 
  

15% 
 

45% 
 

40% 
  x      

TIC2B1.3.2 CD/CMCCT/CAA 

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

70% 40% 80%   90%   10% 
   x     

Temporalización: 2ª avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

B1.4 B1.4 

TIC2B1.4.1 CD/CMCCT 

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

40% 15% 80% 80 
  

20% 
  

   x     

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

35% 70% 60%   90%   10% 
   x     

B1.5 B1.5 

TIC2B1.5.1 CD/CMCCT/CCL/CSC 
Selecciona elementos de protección de software 
para internet relacionándoos cos posibles ataques. 

70% 40%   15%  45%  40% 
  x      

TIC2B1.5.2 CMCCT/CCL/CD 

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

40% 15% 80%   90%   10% 
  x      

TIC2B1.5.3 CD/CMCCT/CCL/CSC 
Deseña elementos gráficos en 2D e 3D para 
comunicar ideas. 

35% 70% 80% 80   20%   
   x     

  TIC1B3.1.6 CMCCT/CCL/CD 

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

70% 40%    90%   10% 
   x     
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO 
SEU CASO, AMPLIACIÓN) 

 

 

 

 

 

4. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE BÁSICOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO CURSO 
2020 - 2021. 

 

O departamento de Tecnoloxía imparte un 80% de materias optativas co cal os estándares 

básicos para continuar o proceso educativo  son os relativos a 1ª e 2ª avaliación de cada curso. 

Non ten moita importancia se non se viu algún estándar na 3ª avaliación, posto que estamos máis 

que afeitos a que moitas veces un alumno colla una materia de 2º BAC optativa (TICs 

/Tecnoloxía Industrial) sen previamente cursar a de 1º BAC ou que curse en 1º BAC Tecnoloxía 

Industrial sen previamente habela cursado en 4º ESO por poñer algúns dos exemplos máis 

habituais. 

 

O único caso de materias obrigatorias están en 2º e 3º ESO por iso aquí se resumen os estándares 

básicos que quedaron pendentes de ver en 2º ESO relativos a 3ª avaliación e que serán vistos o 

próximo curso en 3º ESO dentro do bloque: O computador.  

 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN  ESTÁNDARES BÁSICOS 3ª AVALIACIÓN 

2º ESO 

Identificar as partes dun computador Identifica as partes dun computador. 

Utilizar e manexar software e hardware 
báscios 

Manexa programas e software básicos. 

 
Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositivos electrónicos. 

Deseñar e elaborar documentos básicos para 
a presentación de información. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  Tarefas e actividades aula virtual ou correo electrónico. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado seguiu as actividades propostas a través da aula virtual do 
centro ou que recibiu vía correo electrónico. 

Materiais e recursos Ordenador con conexión a Internet.  
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5. INFORMACION E PUBLICIDADE. 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 
Esta información será publicada na páxina WEB do centro dentro do departamento de Tecnoloxía 
 

 

PUBLICIDADE 

 
Estas modificacións á programación do Departamento de Tecnoloxía están publicadas na páxina web do 
centro, no menú reservado ao noso Departamento. 

 

 

 

 

O/A Xefe/a de Departamento 
 
 

Mª Belén Arrojo Arrojo 
 

……………………………………………… 


