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1 - INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1  Introdución 

1.1.1  Tecnoloxía Industrial 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual, porque proporciona un 

conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e 

colectivas. Neste sentido, a tecnoloxía achégalle ao currículo a capacidade de analizar e redeseñar 

a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a 

condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. 

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 

perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade sustentable, 

formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela. 

 

A materia de Tecnoloxía Industrial trata de lograr estes fins 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 investigación da súa influencia na sociedade e no contorno. Os bloques de "Materiais" 

e de "Materiais e procedementos de fabricación" tratan as propiedades características dos 

materiais, en relación coa súa estrutura interna, e os ensaios para a súa determinación, así como as 

técnicas para modificar e mellorar as súas propiedades e as técnicas utilizadas 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 constitutivos. A produción de enerxía, o seu 

impacto ambiental e as técnicas de redución do consumo enerxético en vivendas e locais 

abórdanse no bloque "Recursos enerxéticos". 

 

No bloque de "Sistemas automáticos" trátase a automatización 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 automáticos", que 

afonda nos circuítos secuenciais e nas súas aplicacións. No conxunto dos bloques desta materia, en 

resumo, intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, polo que un enfoque 

interdisciplinar favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de 

actualidade. 

 

Desde o punto de vista metodolóxico, o ensino desta materia 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 

identificar e a seleccionar solucións aos problemas técnicos, a realizar cálculos e estimacións ou a 

planificar a realización de actividades de deseño e de montaxe, contextos de aprendizaxe nos que 

son importantes a iniciativa, a colaboración e o respecto 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, reflexionar 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 contribución da materia de Tecnoloxía Industrial ao desenvolvemento das competencias 

clave dependerá en grande medida do tipo de actividades seleccionado; é dicir, da metodoloxía 

empregada. Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o 
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alumnado adquira e utilice adecuadamente vocabulario tecnolóxico, elabore informes técnicos, 

explique conceptos, ou elabore e expoña información. A competencia matemática 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 gráfica no contexto do proceso de resolución técnica de problemas, ou construíndo 

obxectos e verificando o seu funcionamento, competencias que tamén se favorecen utilizando 

ferramentas e máquinas, analizando procesos e sistemas tecnolóxicos, ou mediante a análise e a 

valoración das repercusións ambientais da actividade 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 automáticos. 

 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome 

decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás 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 grupos de forma democrática, 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. 

 

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da 

planificación e da xestión de proxectos tecnolóxicos, ao transformar as ideas propias en 

dispositivos, circuítos ou sistemas. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise 

da influencia dos fitos tecnolóxicos en distintas culturas, e no seu desenvolvemento e progreso. 

 

En función da vixencia e da utilidade 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 participación cidadá e co desenvolvemento persoal. 

 

1.1.2 Tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) 

 

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 

satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ao currículo a 

capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, 

ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia 

dunha grande relevancia educativa. 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 perspectiva científico-tecnolóxica sobre a 

necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica 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 "Ética e estética da interacción en rede", de "Seguridade informática" 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 operativos e redes" abonda en 

aspectos de configuración dos computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas 

usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros 

dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as 
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posibilidades de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de 

información dixital" e o de "Publicación e difusión de contidos" 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 gráficos 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 relativos aos compoñentes e á configuración dos computadores, 

e á súa conexión en redes. O bloque "Software para sistemas informáticos" afonda no uso de 

aplicacións de uso común no mundo actual, tales como as aplicacións ofimáticas 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 contidos" 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 matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver 

problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a 

conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade. 

 

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 

específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente 

indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.Esta materia caracterízase 

pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de 

información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. 

Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos 

dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son 

tan importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións. 

 

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a 

resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a 

utilización colectiva 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 reflexionar 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. 

 

A contribución da materia de TIC ao desenvolvemento das competencias clave dependerá en 

grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada. Neste sentido, a 

comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un 

vocabulario técnico preciso, elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e 

expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, 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 operativos, ou mediante a análise e a valoración das 

repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia dixital, que é a específica desta 

materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, 
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para obter e presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades 

informáticas que sirvan para resolver problemas. 
 

Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome 

decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que 

aplique o aprendido a situacións cotiás 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 democrática, 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 sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da 

planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en 

programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da 

influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso. 

En resumo, 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 participación 

cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do 

desenvolvemento persoal. 
 

1.2 Contextualización 

 

O IES Lauro Olmo é un dos centros de referencia do municipio de O Barco de Valdeorras, na 

provincia de Ourense. A vila do Barco de Valdeorras constitúe o centro urbán do municipio. 

Trátase dunha pequena localidade semiurbá cuxa economía posúe un marcado carácter comercial 

e de servizos. O concello está formado por 14 parroquias e 24 núcleos de población dispersa que 

suman perto de 15000 habitantes (14213 segundo o último censo, a meirande parte deles na 

cabeza municipal. Xeográficamente, O Barco ten unha extensión de 84 km2, nunha depresión 

territorial de carácter aluvial a rentes do río Sil que se extende ao longo de varios municipios 

(Vilamartín, O Barco e A Rúa) conformando unha comarca de riscos xeográficos, demográficos e 

culturais moi semellantes (a terra de Valdeorras). O extenso val queda, así, pois, pechado por 

elevados montes que conforman unha orografía accidentada e mesmo espectacular nos imponentes 

macizos da serra do Eixo e de Trevinca, que aglutina os cumios máis elevados de Galiza e que 

constitúen ocasión inmellorable para o tratamento de temas transversais relacionados coa natureza. 

 

O Barco basea a súa economía primaria na explotación de materias primas minerais e agrícolas. 

Pola súa importancia histórica, a industria da lousa (pizarreira) ten sido fundamental no 

desenvolvemento económico (e inclusive cultural ) da vila, que exporta o produto aos principais 

países do mundo (Francia, Alemania, Bélxica, Reino Unido, USA, etc.). O beneficio económico 

deste comercio ten sido unha bendizón para ao valdeorreses e, polo mesmo, unha causa 

importantísima de abandono escolar antes dos tempos da crise, ao garantir traballo moi ben 

retribuído a persoas sen nengunha cualificación académica. Este feito, a pesar da crise económica 

que afectou seriamente ao sector nos últimos anos, atraeu nembargantes a moita población 

inmigrante de países e lugares alleos á xeografía galega. A integración e a convivencia de linguas, 

amosando con concordia as súas relacións históricas e intereses comúns convértese, por tanto, 

nunha obriga cuasi ética, que esta programación trata de recoller coa conciencia clara da 

humildade do seu intento, partindo sempre dunha concepción das linguas como medios de 

comunicación e como manifestacións de culturas seculares valiosísimas e preciosas que debemos 

preservar e fomentar, construcións culturais dos seus falantes, que poden crear lazos ou destruílos 

a vontade, aos que cómpre, polo mesmo, guiar prudentemente pola vía do respecto fuxindo de 

dogmatismos inúteis e controversiais. Xunto á lousa, hai que salientar a importancia da industria 

vinícola en toda a denominaciónde orixe Valdeorras, especialmente recoñecida polos seus caldos 

blancos (godello) e tintos (mencía). 
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A oferta educativa no municipio agrupa catro centros de ensino secundario, dous que 

inclúen a oferta de ESO (CPI de Sobradelo e CPR Divina Pastora, éste privado e subvencionado) e 

dous que engaden a esa oferta a das catro principais modalidades de Bacharelato (IES 

Martaguisela e IES Lauro Olmo). O IES Lauro Olmo, por outra banda, como antigo centro de 

maestría  do concello inclúe na súa oferta educativa un CFP de grao superior de Administración e 

Finanzas e cinco ciclos de grao medio: Perruquería, Automoción, Instalacións eléctricas e 

automáticas, Atención sociosanitaria e Atención a persoas en situación de dependencia. Así 

mesmo ofértase Formación profesional inicial na rama de Mantemento de vehículos, Educación 

Secundaria para persoas adultas na súa modalidade presencial e estudos de Inglés e Francés na 

extensión que a Escola Oficial de Idiomas de Ourense ten no centro. 

 

1.3 Marco legal 
 

Normativa legal que rexe esta programación 

 

- Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio. Texto consolidado da LOE coas modificacións impostas 

pola LOMCE. BOE 04.05.2006. 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de decembro polo que se estabelece o currículo básico na 

Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. BOE 03.01.2015 

- Lei orgánica 8/2013 do 9 de decembro para amellora da calidade educativa. BOE 10.12.2015 

- Orde ECD/65/2015 de 21 de xaneiro pola que se describen as relacións entre as competencias, 

os contidos eos criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria 

obrigatoria eo bacharelato. BOE 29.01.2015 

- Decreto 86/2015 de 25 de xuño polo que se establece o currículo en educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato. DOG 29.06.2015 

- Orde 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta. DOG 21.0 7.2015 

- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 

implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. DOG 29.07.2015 

- Real Decreto 310/2016 de 29 de xullo polo que se regulan as avaliación finais da ESO e o 

Bacharelato. BOE 30.07.2016 

- Orde do 13 de xullo de 2016, que amplía a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato, e regula o seu currículo e a súa oferta.DOG 04.08.2016 

- Real decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións 

relativas ao exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a 

formación profesional e as ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado 

e ás especialidades dos corpos docentes de ensinanza secundaria. 

- Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso 

académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia ( DOG do 22 de maio de 2018 ) 

- ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas 

ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no 

sistema educativo de Galicia. 
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1.4 Membros do Departamento de Tecnoloxía 

 

Este departamento está composto por dous membros. Felisa Pérez Pérez, con destino definitivo 

no centro mais cunha licenza por motivos de saúde neste curso, sendo sustituida por Erkuden 

Lanz Goicoechea, que exerce as funcións de Xefe de Departamento e imparte Tecnoloxía na 

ESO, e José Alberto Vega Paniagua, con destino definitivo, que exerce as funcións de Xefe de 

estudos de adultos, coordinador e-Dixgal e imparte as materias de Tecnoloxía Industrial I e II e 

TICs I e II no Bacharelato. As horas restantes correspondentes a TICs I en 1º de Bacharelato B e 

Informática en 4º da ESO A e B son impartidas por profesorado doutros departamentos. Neste 

curso por profesorado do departamento de Electricidade.  

 

2 - OBXECTIVOS 

 

2.1 Obxectivos da Etapa. Aspectos xerais. Bacharelato 

 

O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza 

intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e 

incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado 

para acceder á educación superior. 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía 

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 

dunha sociedade xusta e equitativa 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 crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 

conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, 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) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

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 fluidez e correción nunha ou máis linguas estranxeiras. 

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

 

Materia Grupo Profesor Departamento Horas/ Semana 

Tecnoloxía  2º ESO A, B Erkuden Lanz Goicoechea Tecnoloxía 3 + 3 

Tecnoloxía 3º ESO A, B Erkuden Lanz Goicoechea Tecnoloxía 2 + 2 

Tecnoloxía 4º ESO A Erkuden Lanz Goicoechea Tecnoloxía 3  

Informática 4º ESO A, B Diana María Núñez García Electricidade 3  

Tec. Industrial I 1º Bacharelato A José Alberto Vega Paniagua Tecnoloxía 3  

TICs I 1º Bacharelato A José Alberto Vega Paniagua Tecnoloxía 2  

TICs I 1º Bacharelato B Diana María Núñez García Electricidade 2  

Tec. Industrial II 2º Bacharelato A José Alberto Vega Paniagua Tecnoloxía 3  

TICs II 2º Bacharelato A José Alberto Vega Paniagua Tecnoloxía 3  

Total de horas asignadas ao departamento 29 horas 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 

básicas propias da modalidade elixida. 

 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio 

das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 

ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo 

en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural. 

 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 

impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

2.2 Obxectivos didácticos específicos 

2.2.1 Tecnoloxía Industrial 

 

O ensino da materia optativa Tecnoloxía Industrial no bacharelato contribuirá a que os 

alumnos/as adquiran as seguintes competencias: 

 

- Adquirir os coñecementos necesarios e empregar estes e os adquiridos noutras materias para a 

comprensión e análise de máquinas e sistemas técnicos. 

 

- Comprender e analizar o papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos e na sociedade, a súa 

obtención, transporte, as súas distintas transformacións e aplicacións, e analizar o impacto 

ambiental derivado do consumo de enerxía adoptando actitudes de aforro e valoración da 

eficiencia enerxética. 

 

- Comprender e explicar como se organizan e desenvolven procesos tecnolóxicos concretos, 

identificar e describir as técnicas e os factores económicos e sociais que concorren en cada 

caso. Valorar a importancia da investigación e desenvolvemento na creación de novos 

produtos e sistemas. 

 

- Analizar de forma sistemática aparellos e produtos da actividade técnica para explicar o seu 

funcionamento, utilización e forma de control e avaliar a súa calidade. 

 

- Valorar críticamente, aplicando os coñecementos adquiridos, as repercusións da actividade 

tecnolóxica na vida cotiá, no medio ambiente e a calidade de vida, manifestando e 

argumentando as súas ideas e opinións. 

 

- Transmitir con precisión os seus coñecementos e ideas sobre procesos ou produtos 

tecnolóxicos concretos e utilizar vocabulario, símbolos e formas de expresión apropiadas. 
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- Actuar con autonomía, confianza e seguridade ao inspeccionar, manipular e intervir en 

máquinas, sistemas e procesos técnicos para comprender o seu funcionamento. 

 

- Participar de forma activa nas actividades, achegando ideas e opinións de forma tolerante, 

cumprindo os acordos adoptados en grupo e realizando as tarefas asumindo responsabilidades. 

 

2.2.2 Tecnoloxías da información e da comunicación - TICs 

 

Na actualidade vivimos unha revolución permanente fácilmente observable: manexamos 

información e aparellos tecnolóxicos que fai uns poucos anos non eramos capaces de imaxinar. A 

forma na que vivimos e traballamos cambiou profundamente e xurdiron un conxunto de novas 

capacidades e habilidades necesarias para desenvolverse e integrarse na vida adulta, nunha 

sociedade hiperconectada e nun constante e crecente cambio. Os alumnos e as alumnas deben estar 

preparados para adaptarse a un novo mapa de sociedade en transformación. 

 

A formación en competencias é un imperativo curricular que no caso da competencia dixital 

tivo ata agora unha especificación pouco desenvolvida e diversa nas seus descriptores ao non 

existir un marco de referencia común. Desenvolver a competencia dixital no sistema educativo 

require unha correcta integración do usodas TIC nas aulas e que os docentes teñan a formación 

necesaria nesa competencia. É probablemente este último factor o máis importante para o 

desenvolvemento dunha cultura dixital na aula e a sintonía do sistema educativo coa nova 

«sociedade rede». Neste sentido, a Unión Europea leva varios anos traballando no DIGCOMP: 

Marco para o desenvolvemento e comprensión da competencia dixital en Europa. 

 

A materia Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) prepara ao alumnado para 

desenvolverse nun marco adaptativo; máis aló dunha simple alfabetización dixital centrada no 

manexo de ferramentas que quedarán obsoletas nun curto prazo de tempo, é necesario dotar dos 

coñecementos, as destrezas e as aptitudes para facilitar unha aprendizaxe permanente ao longo da 

vida, de forma queo alumnado poida adaptarse con versatilidade ás demandas que xurdan no 

campo das TIC. Día a día aparecen novos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, 

procesan e transmiten información en tempo real e permiten ao usuario estar conectado e controlar 

en modo remoto diversos dispositivos no fogar ou o traballo, creando un escenario moi diferente 

ao de tempos pasados. 

 

É imprescindible educar no uso de ferramentas que faciliten a interacción dos mozos coa súa 

contorna, así como nos límites éticos e legais que implica o seu uso. Doutra banda, o alumnado 

tenque ser capaz de integrar e vincular estas aprendizaxes con outros do resto de materias, dando 

coherencia e potenciando o dominio dos mesmos. En 4.º de ESO débese prover ao alumnado coas 

habilidades necesarias para adaptarse aos cambios propios das TICs, a fin de que adquira a soltura 

necesaria cos medios informáticos actuais para incorporarse con plenas competencias á vida activa 

ou para continuar estudos. En Bacharelato, a materia debe propoñer a consolidación dunha serie 

de aspectos tecnolóxicos indispensables tanto para a incorporación á vida profesional como para 

proseguir estudos superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto Tecnoloxía 2021/2022 - Páxina 11



O ensino da materia optativa Tecnoloxías da Información e da Comunicación no bacharelato 

contribuirá a que os alumnos/as adquiran as seguintes competencias: 

 

- Coñecer e valorar a realidade tecnolóxica na que se desenvolve, identificando os cambios que 

os avances das TIC producen en todos os ámbitos da vida cotiá. 

 

- Buscar e analizar a información como elemento esencial da súa formación. 

 

- Mellorar as habilidades creativas, comunicativas e colaborativas, valorando o papel que 

desempeñan estas tecnoloxías no ámbito persoal do alumnado e nos procesos produtivos, 

industriais e científicos coas súas repercusións económicas e sociais. 

 

- Coñecer os principais compoñentes de hardware e software, e familiarizarse coa interface 

home-máquina 

 

- Coñecer as diferentes formas de conexión entre computadores remotos e as vantaxes e 

inconvenientes de diferentes sistemas operativos. 

 

- Administrar con seguridade e eficacia sistemas operativos de uso común, tanto baixo licenza 

como de libre distribución. 

 

- Coñecer as diferenzas entre o software libre e o software propietario. 

 

- Coñecer os fundamentos físicos e lóxicos dos sistemas ligados a estas tecnoloxías. 

 

- Adoptar as condutas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos datos e do 

propio individuo nas súas interaccións na internet e na xestión de recursos e aplicacións 

locais. 

 

- Manexar programas específicos de deseño gráfico, para producir con eles documentos 

sinxelos e poder, así, ampliar as súas posibilidades de expresión e comunicación. 

 

- Utilizar periféricos para capturar e dixitalizar imaxes, textos e sons, e manexar as 

funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, o son e a imaxe 

en movemento e a súa integración para crear pequenas producións multimedia con finalidade 

expresiva, comunicativa ou ilustrativa. 

 

- Coñecer e utilizar as ferramentas necesarias para integrarse en redes sociais, achegando as 

súas competencias ao crecemento das mesmas e adoptar as actitudes de respecto, 

participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións colectivas. 

 

- Coñecer, usar e valorar as estratexias e ferramentas de colaboración a través da rede, 

especialmente as relacionadas coas redes sociais, como instrumento de traballo cooperativo e 

colaborativo para realizar proxectos en común. 

 

- Utilizar os servizos telemáticos axeitados para responder a necesidades relacionadas, entre 

outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a administración, a saúde ou o 

comercio; valorar en que medida cobren ditas necesidades e se o fan de maneira apropiada. 

 

- Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas propias 

producións, valorar a importancia do respecto á autoría dos mesmos e a conveniencia de 

recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización. 
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3 CONTIDOS 

 

3.1 Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de 

avaliación, estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un, 

competencias clave, elementos transversais, instrumentos de avaliación e criterios de 

cualificación 

 

3.1.1 Consideracións xerais para a interpretación das rúbricas de contidos 

LENDA 

Obxectivos Designados coa letra que os encabeza no artigo 10 do decreto do currículo 

Grao mínimo de  

consecución dos  

estándares de 

aprendizaxe 

0 – Realiza a actividade de xeito totalmente erróneo ou non a realiza. 1 - Explica con erros, 

identificando poucos elementos e relacións entre eles / Realiza as prácticas ou actividades pero 

ten bastantes erros en moitas delas / Ten dificultades para comprender o problema e non escolle 

adecuadamente a maioría das estratexias para resolvelo. 2 - Explica de xeito algo incompleto pero 

válido / Resolve correctamente a maioría das actividades e prácticas con erros nalgunhas / 

Comprende o problema de xeito algo incompleto pero válido e a maioría de estratexias 

empregadas son válidas. 3 - Explica de forma axeitada case todo identificando os elementos 

importantes e as súas relacións / Resolve correctamente todas as actividades / Comprende o 

problema e emprega as estratexias axeitadas para resolvelo. 4 - Destaca pola súa excelente 

explicación / comprensión / resolución / execución. 

Competencias 

Clave 

CCL Comunicación lingüística / CMCT Matemática e científico-técnica / CD Dixital / CAA 

Aprender a aprender / CSC Sociais e cívicas / CSIEE Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor / CCEC Conciencia e expresión culturais 

Elementos 

transversais 

CL Comprensión lectora / EOE Expresión oral e escrita / CA Comunicación audiovisual / TIC 

Tecnoloxías da información e da comunicación / EIE Emprendemento e iniciativa emprendedora 

/ ECC Educación cívica e constitucional /ES Educación sexual para a igualdade xenérica e contra 

a violencia sexista  

Procedementos 

de avaliación 

COA Coavaliación / AUTO Autoavaliación / PROX Proxecto / PROD Produción / PROB 

Probas / OBS Observación / PRA Prácticas 

Instrumentos de 

avaliación 

R-COA Rúbricas de coavaliación / R-AUTO Rúbricas de autoavaliación / R-PROX Rúbricas de 

proxectos / R-PROD Rúbricas de producións (traballos, portfolio, esquemas, programas, 

arquivos, .. / R-OBS Rúbricas de observacións / PROB-E Probas escritas incluídas probas online/ 

PROB-O Probas orais / PROB-P Probas prácticas, incluidas probas online. Montaxes, exercicios, 

aplicacións .. 
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3.1.2 Rúbricas de contidos (LOMCE) 

3.1.2.1 Tecnoloxía Industrial I. 1º de Bacharelato 
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3.1.2.2 TICs. Tecnoloxías da información e da comunicación I. 1º de Bacharelato 
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3.1.2.3 Tecnoloxía Industrial II. 2º de Bacharelato 
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3.1.2.4 TICs. Tecnoloxías da información e da comunicación II. 2º de Bacharelato 
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4 - TEMPORALIZACIÓN 

 

4.1 Tecnoloxía Industrial I - 1º Bacharelato 

 

Bloques de contidos e temporalización por unidades didácticas segundo o calendario escolar 2021/2022 para 

unha distribución horaria de tres sesións semanais de 50 minutos. 

B 1.1– B 1.2– B 1.3– B 1.4  15 BLOQUE 1-2 

1ª Avaliación 

37 sesións B 2.1– B 2.2– B 2.3  22 

B 2.4– B 2.5  15 BLOQUE 2 

2ª Avaliación 

29 sesións B 2.6 – B 2.7– B 2.8  14 

B 2.9– B 3.1– B 3.2– B 3.3– B 3.4  20 BLOQUE 2-3 

3ª Avaliación 

34 sesións  B 4.1 – B 4.2– B 4.3  14 

TOTAL SESIÓNS 100 100 sesións de 50’ 
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4.2 TICs. Tecnoloxías da información e da comunicación I - 1º de Bacharelato 

 

Bloques de contidos e temporalización por unidades didácticas segundo o calendario escolar 2021/2022 para 

unha distribución horaria de dúas sesións semanais de 50 minutos. 

B 1.1 – B 1.2  04 

BLOQUE 1-2-3 

1ª Avaliación 

25 sesións 

B 2.1 – B 2.2 – B 2.3 – B 2.4 – B 2.5 09 

B 2.6 – B 2.7  06 

B 3.1 – B 3.2  06 

B 3.3 – B 3.4  10 BLOQUE 3 

2ª Avaliación 

20 sesións B 3.5 – B 3.6 10 

B 3.7  06 
BLOQUE 3-4-5 

3ª Avaliación 

22 sesións  

B 4.1  06 

B 5.3 – B 5.4 – B 5.5  10 

TOTAL SESIÓNS 67 67 sesións de 50’ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dpto Tecnoloxía 2021/2022 - Páxina 30



4.3 Tecnoloxía Industrial II - 2º Bacharelato 

 

Bloques de contidos e temporalización por unidades didácticas segundo o calendario escolar 2021/2022 para 

unha distribución horaria de tres sesións semanais de 50 minutos. 

B 1.1 – B 1.2 – B 1.3 09 

BLOQUE 1-2-3 

1ª Avaliación 

37 sesións 

B 2.1 – B 2.2 09 

B 2.3 – B 2.4 – B 2.5 10 

B 3.1 – B 3.2 09 

B 3.3 06 

BLOQUE 3-4 

2ª Avaliación 

27 sesións  

B 3.4 06 

B 3.5 06 

B 4.1 – B 4.2 – B 4.3 – B 4.4 09 

B 5.1 – B 5.2 – B 5.3 05 

BLOQUE 5 

3ª Avaliación 

20 sesións 

B 5.4 05 

B 5.5 05 

B 5.6 05 

TOTAL SESIÓNS 84 84 sesións de 50’ 
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4.4 TICs. Tecnoloxías da información e da comunicación II - 2º de Bacharelato 

 

Bloques de contidos e temporalización por unidades didácticas segundo o calendario escolar 2021/2022 para 

unha distribución horaria de tres sesións semanais de 50 minutos. 

B 1.1 08 
BLOQUE 1 

1ª Avaliación 

38 sesións 

B 1.2 – B 1.3 15 

B 1.4 – B 1.5 15 

B 1.6 – B 1.7 10 
BLOQUE 1-2 

2ª Avaliación 

26 sesións 
B 1.8 – B 1.9 – B 1.10 08 

B 2.1 – B 2.2 08 

B 2.3 05 

BLOQUE 1 

1ª Avaliación 

21 sesións 

B 2.4 05 

B 3.1  06 

B 3.2 05 

TOTAL SESIÓNS 85 85 sesións de 50’ 
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5 - METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 

5.1 Introdución 

 

En calquera actividade didáctica, a metodoloxía debe estar escollida en función dos 

obxectivos fundamentais que pretenden ser conseguidos, partindo das circunstancias académicas e 

evolutivas dun alumno ou unha alumna que curse ESO ou Bacharelato. Aínda que é preciso 

recoñecer que a metodoloxía empregada é característica de cada disciplina, o obxectivo 

fundamental debe ter presente a adquisición de certas capacidades básicas aceptadas en ámbitos 

académicos. Desta maneira, búscase favorecer a autonomía dos estudantes, é dicir, a adquisición 

das destrezas necesarias para trazar estratexias persoais de asimilación de contidos, que lle serán 

de utilidade en diversos ámbitos, académicos e vitais. Desde unha perspectiva algo máis 

específica, tamén se procura a incorporación de métodos de procura, selección e análise da 

información para poder dispoñer dela en situacións reais, relacionadas ou non cos contidos propios 

da materia estudada. Ademais, é desexable que os métodos empregados nas actividades de 

indagación respondan aos estándares aceptados no ámbito científico en xeral, de forma que os 

estudantes dispoñan dos recursos necesarios para poder expoñer os seus propios resultados en 

foros diversos. 

 

5.2 Criterios metodolóxicos 

 

Segundo o anterior, elaborouse a programación tendo en conta os seguintes aspectos: 

 

- Elección da perspectiva desde a que se trata o currículo en función do grao de madurez e 

capacidades propios dos estudantes de ESO e Bacharelato. 

 

- Selección das actividades co obxectivo de posibilitar a autonomía dos estudantes en relación á 

súa propia forma de aprendizaxe, aos seus ritmos característicos, ás súas especificidades e ás súas 

necesidades. 

 

- Deseño de situacións nas que facilitar a participación do alumnado, nas que posibilitar a 

expresión da súa creatividade e nas que favorecer o debate na clase. 

 

- Procura da motivación do alumno ou a alumna a través da elección de escenarios que lles sexan 

familiares, de problemas cuxa solución teña interese para eles, de procedementos que lles sexan 

estimulantes e de estratexias que esperten a súa curiosidade. 

 

- Aplicabilidade dos contidos tratados en diferentes áreas do coñecemento co obxectivo de integrar 

as TIC como unha ferramenta na resolución de problemas de diversa índole. 

 

- Coidado no nivel académico e científico das exposicións para crear un clima adecuado que 

facilite a súa asimilación e sexa o caldo de cultivo apropiado para que os estudantes poidan 

expresarse con rigor nas súas achegas. 

 

- Variedade de sistemas expositivos para favorecer que os alumnos e as alumnas sexan capaces de 

manter a disposición á aprendizaxe e a atención. 

 

5.3 Estratexias metodolóxicas 

 

En función das características do grupo, dos seus intereses, as súas peculiaridades, as súas 

necesidades e as súas aptitudes, quedará á consideración do profesorado a utilización dunha ou 

outra estratexia metodolóxica. En calquera caso, sí parece aconsellable integrar de forma natural 

diferentes técnicas á hora de impartir a clase que completen a exposición convencional por parte 

do docente. 
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Así, a información proporcionada polo profesorado debería asentarse sobre os 

coñecementos propios do alumno ou da alumna, sobre o seu grao de madurez, sobre as súas 

propias experiencias e sobre as necesidades que manifesta. Desta forma, os contidos impartidos 

poderán ser asimilados dunha maneira propia rendibilizando o proceso de ensino e aprendizaxe. 

Neste sentido incluiranse actividades que, intercaladas coas explicacións, posibiliten unha 

construción do coñecemento significativa para o alumnado. 

 

Unha segunda liña metodolóxica consiste en valorar os procesos que teñan que ver coa 

investigación persoal do alumno ou da alumna. Nun primeiro momento, posiblemente, sexa 

necesario propoñerlle as fontes das que extraer a información. Co tempo, é esperable que vaia 

crecendo en autonomía e madurez, de maneira que sexa el mesmo quen escolla as fontes, 

seleccione a información extraída, estrutúrea e expóñaa. O proceso descrito é enormemente 

enriquecedor posto que pon ao estudante no camiño que lle permite penetrarse en novos campos 

de coñecemento cun grao de solvencia notable. 

 

O colofón dunha procura e selección persoal de información está na redacción e 

elaboración do tema concreto e a súa exposición ao grupo. Nesta última tarefa lógranse efectos 

transcendentais no proceso de aprendizaxe: en primeiro lugar, porque para poder realizar unha 

exposición lóxica foi necesario un traballo previo de estruturación da información que esixe un 

dominio do tema tratado; en segundo lugar, porque desenvolve as capacidades de comunicación 

oral e escrita dunha maneira privilexiada; en terceiro lugar, porque o esforzo realizado para facer 

entendible polos demais aquilo que foi elaborado polo estudante, permítelle asentar e mesmo 

asimilar os propios coñecementos; por último, porque das exposicións dos compañeiros e as 

compañeiras apréndense técnicas e incorpóranse estratexias creativas que serán de utilidade en 

posteriores traballos propios. 

 

Por último, dado o carácter eminentemente práctico das materias, parece máis que 

recomendable abordar o traballo persoal do alumnado desde a perspectiva de elaboración de 

proxectos e actividades de dificultades crecentes. Desta forma, unha posible estratexia consistiría 

na proposta de tarefas sinxelas, entregadas e corrixidas convenientemente para, posteriormente, 

incrementar a súa dificultade, facendo que os estudantes deban recorrer a diferentes recursos 

técnicos para resolver unha actividade problema exposta, dispoñendo dun tempo adecuado á 

complexidade da mesma. Parece razoable que, neste caso, as actividades propostas teñan unha 

formulación clara pero flexible, de maneira que o grupo coñeza sen ambigüidade os elementos que 

van ser avaliados, pero que lles proporcionen unha marxe para que desenvolvan a súa propia 

creatividade e, mesmo, adápteno ás súas propias necesidades. 

 

5.4 Actividades didácticas 

 

Na mesma liña iniciada anteriormente, as actividades didácticas, resultan ser esenciais para 

que o estudante: 

 

a) Afiance conceptos, é dicir, que faga propios os contidos que foron expostos e traballados 

durante as clases. 

 

b) Asimile procedementos tanto de resolución de certo tipo de problemas como os relacionados 

coas formas de enfocar unha tarefa no ámbito científico. 

 

c) Teña unha ferramenta que lle permita satisfacer as necesidades que xurdan na súa propia 

contorna, tras un exame coidadoso das mesmas. 

 

d) Acrecente a súa propia creatividade á hora de enfocar e propoñer solucións aos problemas 

expostos. 
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e) Interrelacione coñecementos obtidos noutra sección da mesma materia e, mesmo, incorpore os 

propios doutras materias á hora de enfrontarse á súa resolución. 

 

Procurouse escoller e propoñer as actividades didácticas de tal maneira que: 

 

a) Fomenten a autonomía do alumno ou a alumna para aprender por si, desenvolver a súa 

creatividade e dar resposta a situacións que lle sexan familiares. 

 

b) Adáptense de maneira adecuada aos contidos do curso e que permitan un desenvolvemento dos 

mesmos máis en profundidade. 

 

c) Posúan unha formulación clara á vez que flexible, de forma que os estudantes coñezan sen 

ambigüidade a tarefa para realizar e, simultaneamente, permítaselles incorporar elementos propios 

que a enriquezan. 

 

d) Teñan unha temática variada co obxectivo de chegar ata sensibilidades diferentes e propiciar, en 

todos os casos, un achegamento ás mesmas que xere curiosidade por aprender. 

 

e) Sexan motivadoras para o alumnado, escolléndoas de tal forma que non lles sexan alleas e que 

teñan unha aplicabilidade máis ou menos directa sobre as súas vidas cotiás. 

 

Por todo iso, os tipos de actividades propostas, en grandes grupos, son: 

 

a) As que axudan no proceso de estruturación, personalización e asimilación do texto. 

 

b) As que buscan unha aplicación práctica dos contidos expostos, e que, xeralmente, non lle sexan 

alleas ao alumnado. 

 

c) As que fomentan a creatividade e a relación con outras partes da materia para dar resposta ás 

dificultades atopadas. 

 

d) As que favorecen a investigación, a procura de información, a súa selección, a súa elaboración e 

a súa exposición final. 

 

e) As que propician a relación interpersoal grazas aos traballos colaborativos. 

f) As que colaboran a crear un clima de diálogo e debate reflexivo ao expor cuestións de 

actualidade conflitivas. 

 

Evidentemente, non todas as actividades teñen o mesmo grao de dificultade nin todas están 

pensadas para ser desenvolvidas no mesmo tempo. Será tarefa do profesor ou da profesora a 

selección das mesmas en función da súa adecuación á marcha do grupo. É máis, será posible 

adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaxe dentro da mesma clase, encomendando a diferentes 

estudantes distintas actividades, en función da súa actitude ante a materia, das súas aptitudes ou 

dos seus intereses. En calquera caso, será especialmente útil a corrección das mesmas durante as 

clases, posto que os alumnos e as alumnas non só verán os seus propios erros, senón que, ademais, 

poderán ver diferentes camiños para enfocar un mesmo problema, poderán aprender estratexias 

novas para enfrontarse ás dificultades e dispoñerán dun marco adecuado para expoñer os seus 

problemas e resolver as súas dúbidas. 

 

Por outra banda, dado o carácter destas materias, sería moi aconsellable a valoración por 

parte do profesorado dunha plataforma virtual que centralizase e posibilitase a corrección das 

actividades de forma persoalizada. Edmodo, Schoology ou Moodle representan varios exemplos 

das devanditas plataformas que, aínda que pensadas para impartir unha formación non presencial, 

resultan de enorme utilidade como complemento nas clases presenciais. 
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5.5 Materiais e recursos didácticos 
 

O desenvolvemento das materias seguirá os contidos elaborados polo departamento de 

Tecnoloxía non existindo libros recomendados para o seguimento completo das asignaturas. 

 

O profesor impartirá as clases cos contidos elaborados polo departamento que serán 

proporcionados aos alumnos en tempo e forma na fotocopiadora do centro ou a través da aula 

virtual elaborada no entorno Moodle para cada unha das materias, á que poderán acceder como 

usuarios rexistrados no sistema. O profesor impartirá as clases empregando o mesmo material do 

que dispoñen os alumnos pero en formato dixital, con axuda dun ordenador portátil e dun 

retroproxector, suliñando para cada tema os aspectos máis importantes do mesmo e empregando 

contidos multimedia como actividade de ampliación, información e reforzo. A explicación se 

completará de ser necesario con aclaracións no encerado ou mediante fotocopias.  

 

É polo tanto indispensable dispoñer na aula de traballo dun ordenador portátil con 

conexión a Internet e dun retroproxector e pantalla, todo elo en perfectas condicións de 

funcionamento, independentemente de que nalgunhas sesión lectivas e para determinadas 

unidades didácticas os alumnos traballen no taller. 

 

O alumno tomará os apuntamentos que considere necesarios e que poderá afianzar e 

ampliar con libros ou outro tipo de recursos didácticos suxeridos polo profesor. 

 

Os recursos materiais dispoñibles pódense enumerar como segue: 

 

- As clases de Tecnoloxía Industrial I e II, e Tecnoloxías da información e da comunicación I 

e II impártense na aula TIC nomeada como A27, dotada con 20 equipos informáticos co 

sistema operativo Windows 7 e software actualizado ao comezo de cada ano académico– na 

súa maioría de código aberto, gratuito, multiplataforma e multilinguaxe - tal como paquetes 

ofimáticos, software de edición de son, imaxe e video, simuladores de electricidade, 

electrónica, neumática e mecánica, software de programación e de deseño en 2D/3D. Todos 

os equipos dispoñen de conexión a internet de alta velocidade. O equipo do profesor está 

dotado das mesmas características cos equipos dos alumnos a maiores dunha conexión a 

unha pizarra dixital interactiva (PDI) que emprega para a súa xestión o software MultiClass.  

 

- Bibliografía, catálogos e revistas técnicas. 

 

- Encerado e xices de cores e encerado e rotuladores tipo veleda. 

 

- Instrumental de laboratorio eléctrico, electrónico e mecánico na aula TIC A27 e no taller de 

tecnoloxía, que dende o curso académico 2019/2020 está a carón da aula de referencia ao 

facerse no antigo taller de tecnoloxía - sito no primeiro andar - a nova biblioteca do centro. 

 

- Programas específicos de deseño e simulación de circuitos eléctricos, electrónicos, 

mecánicos, neumáticos, robótica e tratamento de imaxes 2D e 3D, en modo local e online.  

 

- Videos, DVDs e calquera tipo de contido multimedia que o profesor considere axeitado. 

 

- Todas as materias referidas na presente programación están presentes na aula virtual do 

centro https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/aulavirtual 

 

- Biblioteca adicada a préstamo de libros, consulta in situ de manuais, enciclopedias e obras 

de lectura. Dotada de catro ordenadores de consulta. 

 

- Salón de actos con un aforo para 150 persoas aproximadamente adicado a representacións e 

actividades comúns. Dotado de ordenador, retroproxector, equipo de audio e rede wifi. 
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5.6 Actividades complementarias e extraescolares 

 

- Visita de instalacións, fábricas, centrais, etc. con valor didáctico estimado. 

- Visionado de calquera tipo de contido multimedia que o profesor considere axeitado. 

- Actividades programadas polo centro para a etapa correspondente. 

 

Estas actividades estarán suxeitas ao desenvolvemento da materia, calendario, disposición de 

medios e concertos con entidades por parte do centro educativo. 

 

6 - A AVALIACIÓN INICIAL 

 

A avaliación inicial ten por obxecto o coñecemento do marco xeral no que vai ter lugar a 

acción docente. Isto significa ter en conta non só o punto de partida dos alumnos e alumnas, senón 

o punto de partida da materia, do profesorado, do departamento e do Centro. A avaliación inicial 

debería ter en conta específicamente (ademais dos aspectos xerais relacionados coa natureza do 

currículo) a atención individualizada, os sistemas de comunicación e os recursos tecnolóxicos e 

didácticos dispoñibles. O obxectivo deste tipo de avaliación podería resumirse sinxelamente en 

conseguir saber o que temos para actuar en consecuencia. 

 

Qué avaliar? 

- Coñecemento previo específico. 

- As características e circunstancias persoais. 

- As aptitudes. 

- A actitude. 

 

É probable que o alumnado teña determinados coñecementos previos específicos, obtidos en 

procesos educativos formais anteriores na materia; e tamén en procesos non formais e informais - 

especialmente no referente ás novas tecnoloxías - sobre determinadas cuestións que vaian ser 

obxecto de estudo. 

 

Descubrir isto pode proporcionar un excelente punto de partida para o proceso 

ensinoaprendizaxe.Por outra banda, as características e as circunstancias persoais adoitan ter unha 

importancia decisiva no que se refire ás probalidades de éxito-fracaso. Tamén é relevante o 

coñecemento das aptitudes (habilidades intelectuais e destrezas) e a actitude cara ao 

desenvolvemento dos procesos ensino-aprendizaxe, o que proporciona información sobre as 

motivacións coas que os abordan. 

 

Cando avaliar? 

- No momento da incorporación. 

- Ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe (de cada unidade e/ou bloque de contidos). 

 

A avaliación inicial debe realizarse con anterioridade ao comezo do proceso de ensino-

aprendizaxe.Pero a avaliación inicial non debe limitarse exclusivamente a estes momentos previos 

á incorporación ao proceso. Ao comezo de cada nova fase de aprendizaxe ou unidade, levaremos a 

cabo unha nova avaliación inicial. 

 

Cómo avaliar? 

- Mediante unha sondaxe de pre-requisitos. 

- Mediante a análise da reacción fronte ao novo material ou situación de aprendizaxe. 

- Mediante enquisas ou probas específicas sobre a materia e/ou sobre o manexo da 

infraestrutura tecnolóxica (TIC, ferramentas, aparellos,....) 

 

O resultado da avaliación inicial permítenos orientar o proceso de ensinano-aprendizaxe e 

guiarnos na toma de decisións sobre grupos de traballo, actividades... 
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7 - A AVALIACIÓN CONTINUA 

 

7.1 Procedementos de avaliación 

 

Describen os mecanismos que se van seguir para realizar a avaliación do alumnado. O 

profesorado debe empregar procedementos de avaliación variados como parte integral do proceso 

de ensino-aprendizaxe. Segundo o artigo 7.6 da Orde ECD/65/2015 compre incorporar nas 

programacións didácticas procedementos que permitan a participación do alumnado na avaliación 

dos seus logros, como a autoavaliación ou a coavaliación. 

 

- Probas escritas: Realizarase unha proba escrita por cada unidade, podéndose agrupar nunha 

soa proba varias unidades se o tamaño das mesmas o permite. Constarán polo xeral dunha 

parte teórica e dunha parte de exercicios que, dependendo de cada unidade, se ponderarán de 

forma diferente.  

 

Valoraranse as seguintes cuestións: 

 

- Expresión escrita e gráfica. 

- Cálculo de magnitudes derivadas. 

- Desenvolvemento de temas relacionados coas Unidades Didácticas. 

- Resolución de problemas. 

 

- Probas orais: Periódicamente realizaranse probas orais ó alumnado para comprobar a 

evolución persoal e de grupo.  

 

Terase en conta: 

 

- Expresión oral en exposición de temas, propostas, proxectos, ... 

- Manexo da terminoloxía adecuada. 

 

- Produción: Valoraranse de forma obxectiva os resultados das propostas que se fagan ó 

alumnado para o desenvolvemento das unidades: traballos monográficos, exercicios e 

cuestións tanto na aula coma na casa; caderno, etc. Valorarase nas producións do alumnado o 

seguinte: 

 

- Realización completa e axustándose ós prazos de entrega. 

- Caderno completo, ordeado e limpo. Valoraranse as autocorreccións,aportacións e 

melloras. O caderno deberá reflectir o avance do alumno namateria, polo que estarán 

correctamente clasificadas todas as produciónspropias, fichas, documentos e apuntamentos 

e fotocopias entregadas. 

- Valorarase especialmente a autonomía á hora de producir materiais,elaborar cadros, 

resumos, mapas conceptuais, gráficos e calqueraaportación de interese. 

- As achegas para traballos e exercicios deberán ser correctamentecontextualizadas e 

peneiradas, evitándose a copia directa de fontes deinformación escrita ou dixital sen unha 

análise, comprensión eelaboración propia. 

 

- Práctica 

A compoñente práctica da materia forma parte do proceso de aprendizaxe e polotanto 

deberanse coidar especialmente os seguintes aspectos: 

 

- Interpretación e realización de planos, esbozos, diagramas, esquemas,... 

- Manexo de ferramentas e máquinas do taller. 

- Manexo de software ofimático xeral. 

- Manexo de software específico do tema tratado. 

- Manexo de internet para busca de información. 
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- Identificación, deseño e montaxe de compoñentes informáticos, eléctricos, electrónicos, 

mecánicos e neumáticos, segundo o tema e a materia tratada. 

- Seguimento do método de proxectos. 

- Dinámica de traballo en grupo, asunción de roles e competencia notraballo en proxectos. 

 

- Proxecto 

Combinando aspectos de produción e práctica, así como outros especificos deproceso. 

 

- Actitudes 

A observación e rexistro das actitudes e motivacións do alumnado vai ser unhacostante diaria. 

Teranse en conta os seguintes apartados valorándose positiva ounegativamente: 

 

- Iniciativa e interese. 

- Comportamento na aula. 

- Entrega a tempo e con calidade suficiente das producións: exercicios,cuestións, traballos e 

outras propostas. 

- Participación no traballo dentro e fóra da aula. 

- Hábitos de traballo e uso axeitado do caderno. 

- Habilidades e destrezas no traballo experimental. 

- Respecto aos compañeiros e profesores. 

- Coidado e bo uso do mobiliario e material do centro e dos compañeiros. 

 

- Traballo en grupo: desenvolvemento da súa tarefa dentro do grupo,respecto pola opinión 

dos demais, aceptación da disciplina do grupo,participación nos debates, integración. 

 

- Autoavaliación: Permite coñecer as referencias e valoracións que, sobre o proceso, poden 

proporcionar os alumnos, á vez que lles permite reflexionar sobre o seu propio proceso de 

aprendizaxe. Require a elaboración de cuestionarios mediante os cales se poida pescudar a 

opinión dos alumnos sobre distintos aspectos. 

 

- Coavaliación: A coavaliación consiste en avaliar o desempeño dun estudante a través dos 

seus propios compañeiros. O uso da coavaliación anima a que os estudantes se sintan parte 

dunha comunidade de aprendizaxe e convídaos a que participen nos aspectos básicos do 

proceso educativo, facendo xuízos críticos do traballo dos seus compañeiros. 
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7.2 Instrumentos de avaliación 

 

Medios ou recursos para a obtención de datos que ofrezan validez e fiabilidade na 

identificación das aprendizaxes adquiridas. Existe unha estreita relación entre os procedementos e 

os instrumentos de avaliación, no sentido de que estes últimos son os documentos ou rexistros a 

través dos que se concretan os procedementos de avaliación. 

 

A continuación lembramos de xeito codificado os procedementos e instrumentos de avaliación 

que se inclúen nas rúbricas de contidos da presente programación. 

 

No anexo “Ferramentas de avaliación” están dispoñibles as seguintes rúbricas: 

 

- Rúbrica para avaliarosapuntamentos de clase. 

- Rúbrica para avaliara resolución individual de exercicios. 

- Rúbrica para avaliar un exame. 

- Rúbrica para avaliarmapas conceptuais. 

- Rúbrica para avaliara redacción ea presentación de traballos escritos. 

- Rúbrica para avaliara exposición oral de traballos. 

- Rúbrica para avaliaro resumo dunha lectura crítica. 

- Rúbrica para avaliarun debate. 

 

Cos procedementos e instrumentos de avaliación anteriores preténdese garantir a avaliación 

continua no proceso de aprendizaxe e a avaliación final mediante a valoración dos resultados 

conseguidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENDA 

Procedementos de 

avaliación 

COA Coavaliación / AUTO Autoavaliación / PROX Proxecto / PROD Produción / PROB 

Probas / OBS Observación / PRA Prácticas 

Instrumentos de 

avaliación 

R-COA Rúbricas de coavaliación / R-AUTO Rúbricas de autoavaliación / R-PROX Rúbricas de 

proxectos / R-PROD Rúbricas de producións (traballos, portfolio, esquemas, programas, 

arquivos, .. / R-OBS Rúbricas de observacións / PROB-E Probas escritas incluídas probas online/ 

PROB-O Probas orais / PROB-P Probas prácticas, incluidas probas online. Montaxes, exercicios, 

aplicacións .. 
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7.3 Criterios de cualificación 

 

As materias de Tecnoloxías da información e da comunicación I e II e Tecnoloxía Industrial I 

e II do bacharelato son optativas e eminentemente prácticas sendo moi normal que un alumno se 

atranque nun exame - por exemplo na elaboración dun programa informático ou na programación 

dun aparello robótico - e bote por terra a labor de toda a avaliación ou polo menos os seus 

obxectivos de acadar una boa nota.  

 

Por este motivo traballaremos cun sistema de cualificación por porcentaxes aplicado a un 

conxunto de tarefas que serán voluntarias ou obrigatorias de xeito que a nota final de cada 

avaliación será a suma das puntuacións obtidas en tódalas tarefas realizadas acadando un 

máximo do 100% da nota da avaliación. Preténdese así fomentar o traballo diario do alumno e 

contribuir o menos posible ao estrés por exames que especialmente ten o alumnado a finais de 

curso, nomeadamente o alumnado de segundo de bacharelato cando se achegan as probas ABAU. 

 

Cada tarefa terá unha porcentaxe asignada e poderá ser de dous tipos: 

 

▪ Tarefa VOLUNTARIA, individual ou en grupo 

 

Con cualificación Apto/Non Apto – A/NA segundo unha rúbrica de avaliación, 

autoavaliación ou coavaliación. Cada tarefa terá asignada unha pequena porcentaxe sobre a 

nota final da avaliación que soamente acadarase no caso de que a cualificación sexa APTO. 

Obterase polo tanto una puntuación final con dous decimais. Para as tarefas en grupo a 

cualificación obtida replicarase a tódolos membros do mesmo. As tarefas terán un prazo de 

entrega amplo e ben definido, poderán traballarse na aula e na casa empregando todo o 

material de consulta que sexa necesario. Non se recollerán nin se valorarán fóra do prazo 

indicado agás en casos excepcionais que serán debidamente analizados polo departamento: 

folgas, problemas técnicos cos equipos de traballo, ausencia do profesor por calquera motivo, 

etc. No caso de que o problema xurda por parte do alumno/a será xustificado 

documentalmente - mesmo con xustificante médico se a importancia da tarefa o require - por 

parte do/a seu/súa pai/nai ou titor/a legal. As tarefas voluntarias non serán recuperables en 

ningún momento ao longo do curso e a súa nota sumarase en cada avaliación á nota das 

tarefas obrigatorias descritas no seguinte parágrafo. 

 

▪ Tarefa OBRIGATORIA, individual ou en grupo 

 

Con cualificación numérica nunha escala de 0 a 10 puntos con dous decimais segundo unha 

rúbrica de avaliación, autoavaliación ou coavaliación. Aplicaráselle a esta puntuación a 

porcentaxe asignada para a tarefa correspondente - normalmente maior que para as tarefas 

voluntarias - obténdose una puntuación numérica final con dous decimais. A tarefa 

considerarase superada cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos. A maioría destas 

tarefas serán individuais, terán un prazo de realización e entrega curto e realizaranse na aula 

en presenza do profesor e sen material de consulta. En casos excepcionais a tarefa poderá ser 

en grupo e o prazo de entrega moito máis amplo. Soamente repetiranse a aqueles alumnos/as 

que excepcionalmente non as puideran facer, previa xustificación documental - con 

xustificante médico se é preciso - por parte do/a seu/súa pai/nai ou titor/a legal. As tarefas 

obrigatorias serán recuperables ao longo do curso e a súa nota sumarase en cada avaliación á 

nota obtida nas tarefas voluntarias descritas no parágrafo anterior. En casos excepcionais as 

tarefas obrigatorias poderán ser calificadas como Apto/Non Apto segundo o sistema descrito 

no parágrafo anterior. 

 

O sistema de cualificación será o seguinte: 

 

▪ Perda do dereito á avaliación continua: A superación de 10 faltas de asistencia 

inxustificadas por avaliación implicará a perda do dereito á avaliación continua. Cada catro 
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faltas de puntualidade contarán como unha falta de asistencia. A non presentación das tarefas 

individuais ou en grupo así como as faltas de comportamento ou actitude, previa consulta aos 

órganos correspondentes do centro educativo poderán supoñer a perda do dereito á avaliación 

continua. Nese caso o/a alumno/a terá que facer na avaliación final ordinaria de xuño un 

exame teórico-práctico correspondente á materia impartida durante todo o ano como requisito 

indispensable para superar a materia. O exame calificarase numéricamente nunha escala de 0 

a 10 puntos con dous decimais segundo unha rúbrica de avaliación. 
 

▪ Avaliacións parciais: A nota final de cada avaliación parcial será a suma das puntuacións 

obtidas en tódalas tarefas realizadas acadando un máximo do 100% da nota da avaliación que 

expresarase nunha escala numérica de 0 a 10 puntos sen decimais. Considerarase superada a 

avaliación cando a nota obtida sexa igual ou superior a cinco puntos. Posto que este sistema 

de cualificación xa favorece en gran medida ao alumnado, non haberá recuperación de 

ningunha das tarefas realizadas de xeito que cando a nota final sexa inferior a cinco puntos o 

alumno deberá recuperar a correspondente avaliación parcial nas datas fixadas pola xefatura 

de estudos do centro educativo para a avaliación final ordinaria de xuño. Excepcionalmente e 

a criterio do profesor poderán facerse as probas de recuperación antes desa data sempre que 

haxa tempo material para poder facelas. Estas probas consistirán na realización dunha tarefa 

individual obrigatoria con cualificación numérica de 0 a 10 puntos segundo unha rúbrica de 

avaliación e cunha porcentaxe de ponderación que se corresponderá coa suma de tódalas 

porcentaxes de probas deste tipo realizadas en cada unha das avaliacións, sumándose a nota 

obtida á das tarefas voluntarias que en ningún momento ao longo do curso serán recuperables. 
 

▪ AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE XUÑO: A nota correspondente para os alumnos 

con dereito á avaliación continua será a media redondeada sen decimais da nota obtida nas 

tres avaliacións do curso que deberán estar superadas con nota igual ou superior a cinco.  
 

 

▪ AVALIACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE XUÑO: Tal como se indica na Orde do 

25 de xaneiro de 2022 que actualiza a normativa de avaliación no sistema educativo de 

Galicia, o/a alumno/a de bacharelato, terá que facer na segunda quincena de xuño un exame 

teórico-práctico correspondente á materia impartida durante todo o ano como requisito 

indispensable para superala. O exame calificarase numéricamente nunha escala de 0 a 10 

puntos con dous decimais segundo unha rúbrica de avaliación. 

 

Unha cualificación positiva final na avaliación ordinaria ou extraordinaria de xuño implicará que 

se cumpriron os obxectivos mínimos esixibles. 

 

As probas de avaliación final ordinaria e extraordinaria do alumnado de segundo curso de 

bacharelato adecuaranse ás datas previstas para a ABAU, así como a proba final para o alumnado 

con materias pendentes de primeiro curso de bacharelato.  

 

As probas finais da convocatoria extraordinaria para o primeiro curso de bacharelato realizaranse 

entre o 20 e 22 de xuño de 2022. 

 

No primeiro curso de bacharelato, o período abranguido desde a realización da avaliación final 

ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación das probas extraordinarias, 

actividades de apoio e reforzo, recuperación, ampliación e titoría. No segundo curso de 

bacharelato no citado período o centro educativo organizará a impartición de clases de preparación 

do alumnado para a realización das probas extraordinarias e probas ABAU. 

 

Cos instrumentos de avaliación e criterios de cualificación preténdese garantir que a avaliación 

continua do proceso de aprendizaxe e a avaliación final dos alumnos se realiza conforme a 

criterios obxectivos. Para garantir o anterior, os alumnos terán acceso aos contidos e criterios de 

cualificación desenvolvidos nesta programación didáctica e serán informados con antelación de 

calquera cambio sobre o previsto, que como é lóxico reflectirase na memoria de final de curso. 
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Por causa de forza maior como pode ser folga de longa duración de alumnado e/ou profesorado, 

pandemias, falta de medios técnicos para desenvolver as tarefas prácticas ou total desinterese por 

parte do alumnado, o profesor previa consulta ao departamento poderá avaliar as diferentes 

materias englobadas nesta programación mediante unha soa proba teórico-práctica que será 

cualificada con valor de 0 a 10 puntos sen decimais segundo una rúbrica de avaliación, tanto para 

as avaliacións parciais como para as avaliacións finais ordinaria e extraordinaria de xuño. 

 

8 - AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES  

 

No ano académico 2021/2022 non hai ningún alumno con materias pendentes 

 

Os alumnos matriculados nas materias de Tecnoloxía Industrial II e/ou Tecnoloxías da 

información e da comunicación II de segundo de bacharelato que teñan a correspondente materia 

pendente de primeiro de bacharelato estarán obrigados á súa recuperación. O Departamento, a 

través da súa programación, deberá proporcionar a estes alumnos os medios máis axeitados para 

superar a materia pendente. Nas primeiras semanas do curso, a xefatura do Departamento porase 

en contacto cos alumnos pendentes de todos os cursos e lles subministrará toda a información 

sobre as distintas posibilidades de recuperación.  
 

Estas posibilidades implicarán dous procedementos de recuperación posibles: 
 

- Traballos de repaso e reforzo ao longo do curso no que se atopan: os alumnos poderán optar por 

recuperar a materia pendente de maneira progresiva, realizando traballos parciais sobre os diversos 

aspectos da materia. Estes traballos servirán a un tempo como reforzo da materia e como medio de 

recuperación dependendo do grao en que amosen o dominio das habilidades deficitarias que 

motivaron a necesidade de recuperar a materia. 
 

- Proba obxectiva extraordinaria e traballo práctico: os alumnos poderán optar por recuperar a 

materia cunha proba extraordinaria que será realizada no mes de abril ou maio - fixada pola 

xefatura de estudos do centro - e un traballo práctico. Este sistema de recuperación terá unhas 

características semellantes ás das probas de recuperación de setembro para os alumnos que 

perderon o dereito á avaliación continua. 

 

8.1 - Elección no segundo curso de bacharelato de materias condicionadas á superación das 

correspondentes materias do primeiro curso 

 

Artigo 23 da Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no 

curso académico 2018/19, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma 

de Galicia ( DOG do 22 de maio de 2018 ) 

 

Para materias de modalidade o alumno terá que superar ao longo do curso a correspondente 

materia pendente de primeiro de bacharelato. Por exemplo para superar Debuxo Técnico II terá 

que superar Debuxo Técnico I.  

 

Para materias optativas ( Francés II, Tecnoloxía Industrial II e TICs II ) o alumno terá que 

superar unha proba – preparada polo correspondente departamento didáctico – adaptada ao 

currículo da correspondente materia de primeiro de bacharelato. A proba calificaráse como 

Apto/Non apto e certificará que o interesado está capacitado para continuar os estudos da 

correspondente materia de segundo. Dita proba realizarase antes do inicio das actividades lectivas 

e deixarase constancia da súa superación mediante unha dilixencia no historial académico do 

alumno, no expediente académico e de ser o caso no informe persoal por traslado. 

 

A proba consistirá nun cuestionario de 30 preguntas adaptada ao currículo da correspondente 

materia de primeiro de bacharelato e a súa superación habilitará ao alumno para matricularse nas 

correspondentes materias de segundo de bacharelato. 
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9 - A AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO-APRENDIZAXE 

 

Un aspecto que se tenta potenciar dentro do marco europeo educativo é a reflexión sobre a 

propia práctica docente. Debe considerarse esta reflexión un proceso formativo que fortalecerá o 

labor docente e permitirá ao profesor ou á profesora mellorar as aprendizaxes dos seus alumnos e 

alumnas.  

 

9.1 A avaliación do proceso 

 

Para a avaliación do proceso terase en conta polo menos os seguintes aspectos: 

- A temporalización. 

- Actividades propostas (se foron atractivas, se reponden ao esperado, cantidade, etc.) 

- A metodoloxía. 

- Os recursos empregados. 

 

Esta avaliación farase tomando as anotacións pertinentes nun cuestionario ou rúbrica, 

preparado “ad hoc”, para cada unidade didáctica. Tamén se terá en conta o rendemento dos 

alumnos, deducido das súas calificacións, interese, actividade, etc. Os resultados obtidos, servirán 

fundamentalmente para millorar o proceso de aprendizaxe de forma progresiva e que se reflicta na 

memoria de fin de curso e na reelaboración da programación para o curso seguinte. 

 

9.2 A avaliación do profesor 

 

Para avaliar a actividade do profesor utilizarase un dobre procedemento, por un lado a reflexión 

persoal, e por outro a avaliación feita polos alumnos. 

 

- A reflexión persoal ou autoavaliación, realizada ao finalizar cada unha das Unidades 

Didácticas. Dos datos obtidos na avaliación do proceso tamén se pode sacar información con 

esa finalidade. 

 

- A avaliación feita polos alumnos respondendo a un cuestionario axeitado, que permita obter 

información estruturada sobre a actuación do profesor. Tamén sirve de referencia o interese e 

participación dos alumnos nas distintas actividades.      
 

No anexo “Ferramentas de avaliación” están dispoñibles as seguintes rúbricas: 
 

- Rúbrica para avaliar a Planificación. 

- Rúbrica para avaliar a Motivación do alumnado. 

- Rúbrica para avaliar o Desenvolvementodo ensino. 

- Rúbrica para o Seguimento eavaliacióndo proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

10 - A AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

En primeiro lugar hai que partir de que para este curso académico a programación 

didáctica sufriu grandes cambios en canto a súa estrutura e parte dos contidos que nela aparecen. 

Haberá que realizar un seguimento durante o curso do seu cumprimento e da adecuación deste 

documento á práctica docente. Teremos que verificar que serve coma instrumento de pensar-

decidir-organizar e planificar. Terá que ser polo tanto un instrumento ó que se acceda durante o 

curso para realizar a nosa labor.  

 

Haberá que ir anotando as incidencias e erros que durante o curso se detecten no 

documento para poder modificalos en seguintes cursos. A realización da memoria do curso servirá 

coma tempo fundamental onde os profesores do departamento manifesten os aspectos a mellorar 

ou cambiar da programación para o vindeiro curso, debéndose mencionar nesta memoria a 
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valoración do profesorado respecto á validez da súa programación docente. 

 

Ó finalizar cada unidade didáctica deberase reflexionar sobre o funcionamento do 

programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade e para realizar 

cambios cara ás seguintes. Na memoria anual recolleranse estas reflexións particulares das 

unidades didácticas e incluirase un documento de análise como o que se adxunta no anexo 

“Ferramentas de avaliación”. 

 

- Rúbrica para avaliar a programación didáctica. 

 

11 - ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

No contexto dun ensino formal presencial, un dos obxectivos que deben exporse é a 

individualización do proceso de ensino e aprendizaxe, pois cada estudante é diferente ao resto 

tanto en actitudes como en aptitudes. Tendo en conta de que os ritmos de aprendizaxe difiren duns 

estudantes a outros, é labor do docente trazar as estratexias adecuadas para tratar que todos os 

alumnos e as alumnas dispoñan das mesmas oportunidades para alcanzar, por unha banda, os 

obxectivos marcados na etapa e, por outro, o grao de desenvolvemento persoal ao que pode optar 

cada cal. 

 

É certo que o Bacharelato, pola súa propia concepción propedéutica, xa incorpora un 

criterio de homoxeneización do alumnado, que se atopa reforzado polo feito de que os estudantes 

deben escoller entre diferentes vías de estudos. Esta situación non é nova: en 4º curso de ESO, os 

alumnos e as alumnas tiveron que escoller entre os posibles itinerarios que a normativa vixente 

ofrecíalles. Con todo, esta homoxeneización á que faciamos referencia non é perfecta e, 

posiblemente, tampouco sexa desexable. Como en todo grupo humán, fan a súa aparición as 

características propias de cada un, que fan patentes diferentes ritmos de aprendizaxe, diferentes 

habilidades e diferentes competencias, que enriquecen ao grupo, pero que demandan unha 

atención expresa por parte de quen ten a obriga de ensinar. Existen, pois, alumnos e alumnas 

metódicos, e outros irregulares na maneira de abordar o traballo; alumnos e alumnas autónomos, e 

outros dependentes á hora de enfrontarse á súa propia aprendizaxe; alumnos e alumnas concisos, e 

outros ampulosos ao expoñer os seus puntos de vista ou os contidos aprendidos; alumnos e 

alumnas reflexivos, ou pola contra, impulsivos, en relación á forma de desenvolver as diferentes 

tarefas encomendadas. A todos eles é preciso ofrecerlles un camiño que lles permita conseguir o 

máximo grao de progreso persoal posible. 

 

O tratamento da diversidade enfocouse a través de dous fíos condutores: 

 

1. A programación de contidos, adaptada ao currículo oficial. A selección e estruturación 

da información mostrada ten o obxectivo de resultar familiar ao alumnado. A profundidade coa 

que se desenvolven os temas persegue combinar en difícil equilibrio o rigor que se lle debe a unha 

disciplina científica coa claridade expositiva e co carácter motivador do estilo empregado. 

Quedará a criterio do profesorado dedicar máis esforzos a determinados contidos en función do 

auditorio ao que vaian dirixidos, ás súas capacidades, ás súas carencias, ás súas necesidades e aos 

seus intereses. 

 

2. As diferentes actividades prácticas propostas para afianzar os contidos, que buscan xerar 

no alumnado unha disposición ao traballo, esforzo e compromiso persoais coa súa propia 

aprendizaxe, que favoreza a asimilación dos conceptos teóricos estudados. Estas actividades 

poderían ser clasificadas en dous grupos ben definidos: 

 

a) Actividades de detección de coñecementos previos. Resultan fundamentais para iniciar a 

argumentación da unidade correspondente sobre unha base real da situación dos estudantes. 

Poderíanmencionarse neste aspecto:  
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- Aquelas que propician un debate entre os estudantes e que favorecen o coñecemento dos seus 

puntos de vista. 

- Aquelas que remiten a coñecementos que deberían estar adquiridos e que deben ser repasados. 

 

b) Actividades de consolidación, é dicir, as que traballadas a medida que van sendo 

expostos os diferentes contidos, serven para guiar o esforzo dos estudantes na asimilación dos 

mesmos. Traballaremos con numerosas actividades deste tipo: 

 

- Exercicios e actividades ao final do capítulo que propician un camiño de aprendizaxe 

persoalizada. 

- Actividades que poden ser resoltas en grupo e que permiten a integración das diversas 

sensibilidades na elaboración dun único traballo, á vez que favorecen a aceptación das aptitudes 

e carenciasdos diferentes membros do grupo. 

- Actividades de realización persoal, que poden ser escollidas en función da natureza de cada 

estudante co obxectivo de despregar o maior número de habilidades que cada un teña. 

 

c) Actividades de síntese, tituladas no texto «Proxecto final», que buscan que os alumnos e 

as alumnas se relacionen e resolvan determinados problemas, enunciados sen ambigüidade pero 

con flexibilidade, acudindo a recursos xa estudados nesta ou noutras materias, así como a 

procedementos universais empregados en distintas áreas de coñecemento. É neste tipo de 

actividades nas que a creatividade dos alumnos e as alumnas atopa unha canle privilexiada de 

desenvolvemento e onde as facultades de cada cal poden ser postas en xogo en función dos 

propios ritmos de cada un. 

 

No anexo “Ferramentas de avaliación” están dispoñibles as seguintes rúbricas 

 

- Rúbrica para avaliaro tratamento da diversidade individual. 

- Rúbrica para avaliaro tratamento da diversidadeno grupo. 

 

12 - TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA 

 

Nas diferentes materias asignadas ao departamento de tecnoloxía intentaranse levar a cabo 

propostas de traballo onde xurdan procesos implicados na competencia lectora como os seguintes: 

 
- Obter información. Capacidade para extraer información do texto. 
- Reflexionar sobre o contido do texto. Capacidade para relacionar o contido do texto cos 

contidos da asignatura. 
- Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou prensa relacionados ca materia. 
- Realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos da materia. 

 
 
13 - TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TICs 

 

Case todos os temas serán apoiados coa proxección de material educativo multimedia que 

será comentado e servirá de debate como complemento de axuda á comprensión das unidades 

didácticas. 

 

 Lembrar ademais que o profesor impartirá as clases teóricas empregando material en 

formato dixital, con axuda dun ordenador portátil e dunha pizarra dixital interactiva, suliñando 

para cada tema os aspectos máis importantes do mesmo e empregando contidos multimedia como 

actividade de ampliación, información e reforzo. A explicación se completará de ser necesario con 

aclaracións no encerado clásico ou mediante fotocopias. Os alumnos previo rexistro terán a súa 

disposición materiais de traballo para cada unidade didáctica na aula virtual da asignatura, na 

ligazón https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/aulavirtual 
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14 - TRATAMENTO DO FOMENTO DA CONVIVENCIA 

 

A través da materia intentarase: 

- Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha axeitada convivencia escolar 

que permita unha mellor relación ensino-aprendizaxe. 

- Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para resolvelos de xeito 

pacífico, aplicando o Plan de Convivencia do centro no caso de ser necesario. 

- Establecer normas de funcionamento e organizacióndas clases teóricas e do taller, da aula de 

informática ou de calquera outro espazo de traballo. 

 

Para elo traballaremos entre outros os seguintes valores: 

- Aprender a ser responsable.  

- Aprender a ser respectuoso/a. 

- Aprender a ser empático/a.  

 

15 - CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia dasdistintas 

materias e tratarase - nos casos en que sexa posible - de instalar software en lingua galega nos 

equipos informáticos empregados na aula. Pero moitas veces este software deberá traballarse en 

lingua inglesa como único xeito de dispoñer da última versión do mercado. 

 

16 – FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

 

Rúbricas para a avaliacióndo alumno 

 

1. Rúbrica para avaliar os apuntamentos de clase. 

2. Rúbrica para avaliar a resolución individual de exercicios. 

3. Rúbrica para avaliar un exame. 

4. Rúbrica para avaliar mapas conceptuais. 

5. Rúbrica para avaliar a redacción e a presentación de traballos escritos. 

6. Rúbrica para avaliar a exposición oral de traballos. 

7. Rúbrica para avaliar o resumo dunha lectura crítica. 

8. Rúbrica para avaliar un debate. 
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Rúbricas para a avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

1. Rúbrica para avaliar a planificación. 

2. Rúbrica para avaliar a motivación do alumnado. 

3. Rúbrica para avaliar o desenvolvementodo ensino. 

4. Rúbrica para o seguimento eavaliacióndo proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Rúbricas para a avaliación da atención á diversidade 

 

1. Rúbrica para avaliaro tratamento da diversidade individual. 

2. Rúbrica para avaliar o tratamento da diversidade no grupo. 

 

Rúbrica para avaliar a programación didáctica 
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17. ANEXOS DERIVADOS DA COVID 

 

17.1 - Recomendacións contra a COVID en zonas TIC 

 

As seguintes recomendacións son de aplicación á aula-taller de tecnoloxía do bacharelato A27 

 

RECOMENDACIÓNS CONTRA A COVID EN ZONAS TIC  

 

Ademais das normas Covid 19 de cumprimento en tódolos recintos do centro teremos especial 

coidado nas zonas TIC 

 

En tódalas aulas TIC o alumnado con horario fixo nas mesmas ocupará sempre o mesmo posto 

e moverase do mesmo o estritamente necesario. Se o aforo o permite deixaremos entre cada 

dous alumnos un oco libre. 

 

Aulas de informática  

 

Nas aulas de informática - todas elas dotadas con vinte postos de traballo - debido á 

imposibilidade de reorganizar os espazos colocaranse mamparas de protección entre postos.  

 

Ditas mamparas serán de policarbonato transparente de 4 mm de grosor, cunha medida de 80 

cm de longo por 60 cm de alto, sen xanela central e con dúas patas de soporte tamén en 

policarbonato. O policarbonato é un material de gran transparencia e de alta resistencia ao 

impacto.  

 

O alumnado colocarase sempre no mesmo posto de traballo e antes de comezar a clase limpará 

mediante un produto tipo Sanitol a zona correspondente ao seu posto, incluído o teclado e o 

rato. Para iso pulverizará o produto sobre o papel de limpeza, nunca sobre o teclado e o rato 

directamente, o que podería causar algún tipo de risco eléctrico.  

 

Cada alumno/a limpará tamén a parte de mampara que se atopa na súa zona de traballo. 

Posteriormente tirará na papeleira da aula o papel utilizado para a limpeza, sempre accionándoa 

mediante o correspondente pedal.  

 

A aula estará ventilada o maior tempo posible debido a que á presenza de alumnado hai que 

sumar a calor producida polos equipos informáticos.  

 

Soamente permitirase a presenza dunha persoa por cada posto de traballo. En caso contrario 

tomaranse as medidas necesarias para non superar o aforo da aula.  

 

Equipos de sala de profes e biblioteca  

 

Do mesmo xeito que ocorre nas aulas de informática, instalaranse mamparas de policarbonato 

de 4 mm de grosor e 80 cm de longo por 60 cm de alto, sen xanela central.  

 

Cada vez que alguén ocupe un posto, encargarase de limpalo mediante un produto tipo Sanitol. 

Limpará a zona correspondente ao seu posto, incluído o teclado e o rato. Para iso pulverizará o 

produto sobre o papel de limpeza, nunca sobre o teclado e o rato directamente, o que podería 

causar algún tipo de risco eléctrico. Cada usuario limpará tamén a parte de mampara que se 

atopa na súa zona de traballo. Posteriormente tirará na papeleira o papel utilizado para a 

limpeza, sempre accionándoa mediante o correspondente pedal. 
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Equipos de profesorado en cada unha das aulas  

 

Na maior parte das aulas o profesorado ten á súa disposición unha pizarra dixital interactiva 

(PDI) e un portátil. Soamente o profesorado terá acceso aos equipos, sendo o encargado de 

limpalos correctamente unha vez terminada a clase.  

 

Dotarase a todos os equipos dun teclado e un rato externo para evitar o deterioro dos teclados 

dos portátiles que serían de difícil substitución en caso de avaría. Así evitamos tamén o borrado 

da simboloxía das teclas debido ao uso de produtos de limpeza.  

 

O profesorado acenderá o portátil á primeira hora e traballará co teclado e rato externo. Cada 

equipo estará programado para apagarse automáticamente ao rematar o día.  

 

Ao iniciar a clase limparase soamente mediante un produto tipo Sanitol o teclado e o rato 

externos. Para iso pulverizarase o produto sobre o papel de limpeza, nunca sobre o teclado e o 

rato directamente, o que podería causar algún tipo de risco eléctrico. Tamén limparase a parte 

da mesa que abarca a zona de traballo.  

 

Limparase antes e despois de cada sesión de traballo o lapis do taboleiro dixital mediante 

hidroxel.  

 

Aula TIC A27 

 

Na aula de informática A27 utilizada tamén como taller polos alumnos de Tecnoloxía Industrial 

e TICs de primeiro e segundo de bacharelato, ademais das medidas anteriormente indicadas os 

alumnos traballarán con kits individuais de robótica, electrónica e soldadura electrónica. Cada 

kit asignarase a un alumno para todo o curso e programaranse as actividades para o seu uso 

exclusivo durante todo o ano.  

 

O departamento de tecnoloxía tomará as medidas oportunas para que en caso de formación a 

distancia os alumnos poidan levar a casa o correspondente kit, independentemente de que se 

utilicen ou non simuladores dos mesmos.  

 

Posto que unha materia nunca se imparte dúas veces o mesmo día, cada alumno unha vez 

rematada a hora de clase deixará o kit sobre unha zona habilitada para tal fin e separada por 

mamparas do resto da aula. Desta maneira superaranse as catro horas recomendadas para a 

desaparición do virus sobre superficies.  

 

Recomendacións para tódalas zonas TIC 

 

Aínda que o profesorado poderá levar o seu propio teclado e rato externo, evitaremos levar 

accesorios innecesarios. Temos que pensar que por exemplo, si levamos o noso propio teclado, 

temos que desconectar o anterior e tamén deixalo conectado para o seguinte usuario, así que 

non evitaremos ter que tocalo e co tempo posiblemente provocaremos a avaría do conector usb 

do portátil.  

 

Procuraremos traballar con contidos online ou xa instalados para non ter que manipular CDs, 

DVDs, etc. 

 

No caso dos pendrives intentaremos substituílos por algún sistema de almacenamento na nube, 

así tamén evitaremos a propagación doutro tipo de virus. 

 

Ademais procuraremos cumprir as normas habituais de uso das aulas TIC. 
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17.2 - Addenda á programación 

 

No primeiro curso do bacharelato, onde continúan alumnos que cursaron a ESO no noso centro 

mais tamén comezan outros procedentes doutros centros, comezamos de cero as materias de 

Tecnoloxía Industrial e TICs segundo o establecido nesta programación didáctica, prestando 

especial atención no desenvolvemento do curso ás posibles carencias que teña o alumnado para 

tentar correxilas en tempo de execución. 

 

No segundo curso de bacharelato, onde a maior parte do alumnado xa estivo o pasado curso no 

noso centro engadiremos os aspectos non traballados no pasado curso ( ou aqueles que quedaron a 

medio traballar debido ás dificultades dalgún confinamento puntual ) nas actividades previstas 

para o presente curso académico, posto que ao non tratarse de actividades illadas senón de 

pequenos proxectos que engloban multitude de temas e disciplinas, permítenos sen problema 

detectar, adaptar e repasar tódolos aspectos traballados nos que haxa posibles carencias ou 

dificultades. 

 

17.3 - Medidas no caso de ensino semipresencial ou a distancia 

 

No posible caso de ensino semipresencial ou a distancia para todo ou parte do alumnado por un 

posible confinamento de todo o centro, dunha aula completa ou de alumnos e alumnas 

individualmente, traballaremos coas ferramentas corporativas proporcionadas pola consellería de 

educación, nomeadamente a aula virtual do centro e a plataforma de videoconferencia Cisco 

Webex Meetings. 

 

Ademais tódolos alumnos do centro dispoñen dende o comezo do curso dunha conta de Google 

WorkSpace no dominio ieslauroolmo.org que lles proporciona acceso a Gmail, Google Drive, 

Meet e outros servizos de Google sen necesidade de ter un teléfono móbil para rexistrarse e 

sempre coa debida autorización dos pais, nais ou titores/as para os menores de 14 anos. 

 

Na aula de informática A27 utilizada tamén como taller polos alumnos de Tecnoloxía Industrial 

e TICs de primeiro e segundo de bacharelato, ademais das medidas anteriormente indicadas, os 

alumnos traballarán con kits individuais de robótica, electrónica e soldadura electrónica. Cada kit 

asignarase a un alumno para todo o curso e programaranse as actividades para o seu uso 

exclusivo durante todo o ano. O departamento proporcionará unha caixa de plástico transparente 

de tamaño A4 para que cada alumno garde nela de xeito exclusivo o seu kit de traballo en cada 

unha das materias, agás en TICS de primeiro de bacharelato onde o traballo será exclusivamente 

con software. 

 

O departamento de tecnoloxía tomará ademais as medidas oportunas para que no caso de 

formación a distancia os alumnos poidan levar a casa o correspondente kit, independentemente 

de que se utilicen ou non simuladores do traballado cos propios kits, que preferiblemente serán 

sempre ferramentas online.  

 

Posto que unha materia nunca se imparte dúas veces o mesmo día, cada alumno unha vez 

rematada a hora de clase deixará o kit sobre unha zona habilitada para tal fin, dentro da 

correspondente caixa. A zona estará separada por mamparas de metacrilato transparente do resto 

da aula. Desta maneira superaranse as catro horas recomendadas para a desaparición do virus 

sobre superficies.  

 

Tódalas actividades realizadas de xeito presencial, realizaranse sempre cumprindo as normas 

establecidas polo protocolo Covid do centro e polas autoridades sanitarias competentes. 
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