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2. INTRODUCIÓN 

 

A tecnoloxía desenvolve un papel fundamental na sociedade actual. Debe ser por iso, que 
ano tras ano, e reforma tras reforma, as horas de tecnoloxía, tanto na ESO como en BAC, 
están en constante retroceso. 
 

  A tecnoloxía é unha materia na que deben estar en equilibrio os contidos teóricos cos 
prácticos. O problema que se presenta para manter este equilibrio, é que a realización de 
prácticas consume moitas horas, xa que ademais da realización da propia práctica, hai que 
engadir os coñecementos necesarios dos elementos a usar. 

 
O uso do taller na materia de Tecnoloxía é a columna vertebral do mesmo. O alumno debe 

por en práctica todo o aprendido en pequenos proxectos ou prototipos. O anterior axuda ao 
alumno a fixar conceptos xa adquiridos (de Tecnoloxía e de outras materias). O problema que 

se presenta é a excesiva cantidade de alumnos por grupo xa que: 
 

 Non existen ferramentas suficientes para todos. 

 O profesor non pode atender a tódolos alumnos nas condicións adecuadas. 

 Diminúe a seguridade no taller. 

 Non se atende a diversidade, 
 

 
Hai que dicir tamén, que é moi difícil a ensinanza das novas tecnoloxías xa que non existe a  
capacidade das familias para o acceso a elementos hardware e o acceso a Internet, que fai 
imposible unha certa coherencia entre o explicado e o seu uso. 

 
Debido as restricións impostas polo protocolo COVID, a cantidade de alumnos neste curso e 
a especial dificultade que presentan moitos deles, este ano non se van a impartir clases no 
taller, salvo que as restricións  derivadas da COVID-19 decaian, o exista a posibilidade de un 

profesor de apoio. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

 

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro situado na vila de Celanova, recolle ao alumnado 
de toda a comarca(concellos de A Merca, Cartelle, Celanova, A Bola, Ramirás, Gomesende e 
Quintela de Leirado). 

 

A comarca ten unha grande taxa de envellecemento e poucas oportunidades para os xoves, 
o que se traduce nunha alta emigración. No derradeiro curso houbo un incremento do 
alumnado emigrante procedente de Venezuela. 

 

O nivel socioeconómico da comarca podemos consideralo medio-baixo, habendo unha 
clara distinción entre os alumnos de Celanova e o resto da comarca. 
 

O instituto está situado nunha parte do Mosteiro beneditino  de San Salvador, sendo un 

monumento nacional dende o ano 1931. Esta parte denomínase claustro do poleiro e é de 
orixe neoclásico. 

 
 2 cursos de 1º da ESO 

 2 cursos de 2º da ESO 
 3 cursos de 3º da ESO 
 2 cursos de 4º da ESO 
 2 curso de 1º de BAC 

 2 cursos de 2º de BAC 
 1 curso de 1º FP Básica de  Servizos Administrativos. 
 1 curso de 2º FP Básica de  Servizos Administrativos 
 EOI Inglés nivel  básico e intermedio. 

 
No curso actual o departamento de tecnoloxía está composto por: 
 

 Celso Fernández Lorenzo (titular e xefe de departamento) 

 
A previsión de carga  horaria deste curso deste departamento: 
 

 2º ESO : 6 horas de tecnoloxía (2 grupos) 

 3º ESO : 6 horas de tecnoloxía (2 grupos) 

 4º ESO : 3 horas de TIC(1 grupo) 

 1º BAC: 2 horas de TIC(1 grupo) 

 1º BAC : 1 hora de  Deseño I(1 grupo) 
 
 

O departamento de Tecnoloxía dispón da seguintes aulas: 
 

o Aula taller para 2º e 3º da ESO 
o Aula de Tecnoloxía Industrial. 

o Aula de Deseño 
o Aula TIC compartida con outros departamentos. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

Esta programación baséase no seguinte marco normativo:  
 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE)  
 

 Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 
educativa(LOMCE)  

 
 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  
 

 Orde do 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.  

 
 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 
2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do 
bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia  

 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 
educación secundaria obrigatoria e o bacharelato.  
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5. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 
respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como 
valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio dunha cidadanía 

democrática. 
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 
entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 
 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con 
sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o 

estudo da literatura. 
 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 
 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 
outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 
que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas 
do mundo. 
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k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 
persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e 

saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer 
o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, 

contribuíndo á súa conservación e mellora. 
 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

 
m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 

artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade 
lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes 

de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 
 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental 
para o mantemento de nosa identidade. 
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6. SECUENCIACIÓN POR TEMAS  
 

Tema 1 : 
O proceso tecnolóxico 

 Fases do proceso tecnolóxico 

 Documentación técnica. 

 A evolución tecnolóxica ligada ao avance humano.  

Tema 2 : 
 

Tecnoloxías da 
información e da 

comunicación 

 Compoñentes  básicos hardware dun ordenador : Placa base, 
microprocesador, memorias, elementos de almacenamento 

masivo, tarxeta gráfica... .  
 Periféricos de entrada e saída: Pantalla, impresora,  escáner 

,teclado, rato... . 

 Sistemas operativos :  Características, entorno de traballo e 
utilidades básicas. Traballo con fiestras.  

 O procesador de texto: Entorno, tipos de letra, formatos, 
sangrías, imaxes, impresión, listas, imaxes..... 

Tema 3 : 
 

Expresión e 
comunicación técnica 

 Bosquexo , esbozo e representación final. 

 Sistema diédrico de representación: Alzado, Planta e Perfil.  
 Colocación de vistas. Normas de acoutamento.  

 Escalas de redución e ampliación. Escalas normalizadas.  
 Compás, regra, transportador e calibre.  

Tema 4 : 
 

Materiais de uso 
técnico 

 A madeira e as súas propiedades.  

 Madeiras naturais e artificiais: usos.  
 Ferramentas de traballo coa madeira. Unións. 

 Normas básicas de traballo no taller 

 

Tema 5 : 
 

Mecanismos 

 Pancas: clasificación e usos.  

 Cuñas, e planos inclinados. 

 Poleas e trócolas. 

Tema 6 : 
 

Estruturas 

 Alicerces, piares, vigas , arcos, tirantes, bóvedas e cúpulas. 

 Tracción, compresión, flexión, cizalla e torsión 

 Triángulos e a súa importancia.  
 Estruturas complexas 

Tema 7 : 
 

Electricidade 
 

 Voltaxe, intensidade, resistencia, potencia e enerxía.  Unidades no 

SI 

 Lei de Ohm. Asociación serie e paralelo. 
 Xeración de electricidade. 

 O circuíto eléctrico. Simboloxía. 
 Pilas, interruptores, premedores, motores, lámpadas.  

 Efectos da corrente eléctrica.  

 Efectos fisiolóxicos da corrente eléctrica.  

Tema 8: 
 

Programación 

 Linguaxes de programación 

 Iniciación a Scratch 

 Interface gráfico. 
 Principais comandos 
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7. ESCENARIO  NON PRESENCIAL 

 

Inda que se nos di que programemos coa previsión de un escenario non presencial, resulta 
difícil facelo sen saber que medios imos ter a nosa disposición, tanto de hardware como de 
software. 

 

Todo o material vai a estar colgado da aula virtual do Ies Celso Emilio Ferreiro.  

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
TECNOLOXÍA 2º ESO                               9 / 30                       IES DE CELANOVA  Celso Fernández                

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 
ies.celanova@edu.xunta.es 

  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

8. CONTIDOS  / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 

Clav e 

 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóx icos  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ l 

▪ B1.1. Fases do prox ecto tecnolóx ico. A tecnolox ía 
como resposta ás necesidades humanas. 

▪ B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para 
resolv er problemas técnicos. 

▪ B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a 
creación dun produto tecnolóx ico desde o seu deseño ata a 

súa comercialización.  

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un 
problema técnico sinx elo, mediante o proceso de 

resolución de problemas tecnolóx icos.  

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ o 

▪ B1.3. Planificación e construción de prototipos ou 

maquetas mediante o uso responsable de materiais, 
ferramentas e técnicas ax eitadas. 

▪ B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e 

responsabilidades. Seguridade no contorno de 
traballo.  

▪ B1.5. Documentación técnica. Normalización. 

▪ B1.2. Realizar as operacións técnicas prev istas nun plan de 

traballo utilizando os recursos materiais e organizativ os con 
criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente. 

▪ TEB1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a 

planificación da construción do prototipo. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un 
problema técnico sinx elo, mediante o proceso de 

resolución de problemas tecnolóx icos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

  

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de x eito responsable e 
respectuoso. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL) : Uso da ex presión escrita no desenv olv emento de prox ectos. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Realización de cálculos nos prox ectos. 

Competencia dixital (CD) : Uso de softw are específico . 

Aprender a aprender (CAA) : Busca de información na Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Traballo en equipo e respecto polo material é os compañeiros. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSICE) : Creación e mellora dos prox ectos propostos. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) : Non sei. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e vídeos subministrados polo profesor. Cartolina e cartón. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  4  sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
Clav e 

 Bloque 2. Ex presión e comunicación técnica  

▪ b 

▪ f 

▪ n 

▪ B2.1. Bosquex os, esbozos, v istas e perspectiv as. 
Cotación e escalas. Normalización. 

▪ B2.1. Representar obx ectos mediante v istas e perspectiv as 
aplicando criterios de normalización e escalas.  

▪ TEB2.1.1. Representa mediante v istas e perspectivas 
obx ectos e sistemas técnicos, mediante esbozos e 

empregando criterios normalizados de cotación e escala.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ n 

▪ B2.2. Elementos de información de produtos 
tecnolóx icos: esbozos e bosquex os.  

▪ B2.2. Interpretar esbozos e bosquex os sinx elos como 
elementos de información de produtos tecnolóx icos. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquex os sinx elos como 
elementos de información de produtos tecnolóx icos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B2.3. Documentación técnica asociada a un produto 
tecnolóx ico. Aplicacións informáticas de deseño 

asistido por computador e de simulación. 

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

▪ TEB2.3.1. Produce os documentos relacionados cun 
prototipo sinx elo empregando softw are específico de 

apoio. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Uso da ex presión escrita no desenv olv emento de prox ectos.  

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de medidas. 

Competencia dixital (CD) : Uso de programas de deseño para  a realización de v istas. 

Aprender a aprender (CAA) :Uso de internet para busca de información sobre v istas.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) :Non procede 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSICE) : Non procede. 

Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede. 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Pezas. Calibres e elementos de medida. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de 12 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
Clav e 

 Bloque 3. Materiais de uso técnico  

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

▪ B3.1. Materiais utilizados na construción de obx ectos 
tecnolóx icos. 

▪ B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. 

▪ B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na 
construción de obx ectos tecnolóx icos. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están 
fabricados obx ectos técnicos cotiás. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.3. Técnicas de traballo cos materiais para a 
fabricación dos obx ectos técnicos. Ferramentas do 

taller. 

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

▪ B3.2. Manipular e mecanizar materiais conv encionais 
asociando a documentación técnica ao proceso de 

produción dun obx ecto, respectando as súas características 

e empregando técnicas e ferramentas adecuadas, con 

especial atención ás normas de seguridade e saúde. 

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

conformación dos materiais de uso técnico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Uso da ex presión escrita correcta na descrición dos materiais.  
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) :Uso de medidas. 

Competencia dixital (CD) : Non procede. 

Aprender a aprender (CAA) :  Busca de información complementaria na Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) :Respecto do material e das normas de seguridade no taller. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Deseño e mellora dos prox ectos presentados. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) : Non procede 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Madeira e ferramentas para traballala.  

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  15 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
Clav e 

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

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

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

estruturas. 

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

▪ TEB4.1.1. Describe audiov isual ou dix ital, as características 
propias que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en 

información escrita. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B4.3. Mecanismos de transmisión e transformación do 
mov emento en máquinas e sistemas.  

▪ B4.4. Relación de transmisión. 

▪ B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos. 

▪ B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformación e 
transmisión de mov ementos en máquinas e sistemas e 

empregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos. 

▪ TEB4.2.1. Describe, mediante información escrita e gráfica, 
como transforman e transmiten o mov emento distintos  

mecanismos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as engrenax es. 

▪ CMCCT 

▪ TEB4.2.3. Ex plica a función dos elementos que configuran unha 
máquina ou un sistema desde o punto de v ista estrutural e 

mecánico. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ TEB4.2.4. Simula mediante softw are específico e mediante 
simbolox ía normalizada sistemas mecánicos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ B4.6. Circuítos eléctricos: compoñentes básicos, 
funcionamento e simbolox ía. 

▪ B4.3. Deseñar e simular circuítos eléctricos con simbolox ía 
adecuada e montalos con operadores elementais. 

  

  

  

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

conectores. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando 
softw are específico e simbolox ía adecuada, e ex perimenta cos 

elementos que o configuran. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 
 

Comunicación lingüística (CCL) : Uso correcto da ex presión escrita. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Cálculos no deseño de circuítos mecánicos e eléctricos. Cálculos en estruturas.  

Competencia dixital (CD) : Uso de simuladores. 

Aprender a aprender (CAA) :  Busca de información complementaria na Internet.. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Non procede. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Mellora dos prototipos prox ectos presentados polo profesor. 
Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Simuladores. Distintos tipos de materiais e compoñentes. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  45 sesións 
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Obx ectiv os Contidos Criterios de av aliación Estándares de aprendizax e Competencias 
clav e 

 ▪ Bloque 5. Tecnolox ías da información e da comunicación  

▪ f ▪ B5.1. Elementos dun equipamento informático. ▪ B5.1. Distinguir as partes operativ as dun equipamento 

informático. 

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B5.2. Deseño, elaboración e comunicación de 
prox ectos técnicos coas tecnolox ías da información e 

da comunicación. 

▪ B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e 
comunicar prox ectos técnicos sinx elos. 

▪ TEB5.2.1. Manex a programas e softw are básicos. ▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos 
informáticos e dispositiv os electrónicos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde prox ectos técnicos 
sinx elos con equipamentos informáticos. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ n 

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

informático. 

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

resolución de problemas tecnolóx icos. 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas 
sinx elas mediante un contorno de programación gráfico. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

 

 

 
Comunicación lingüística (CCL) : Neste bloque pídese que o alumno escriba con corrección respectando normas ortográficas e gramaticais e se ex prese con fluidez, articulando un discurso coherente. 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de nov as ferramentas 

Competencia dixital (CD) : Esta materia e competencia dix ital propiamente dita.  

Aprender a aprender (CAA) :  Inv estigación de funcionalidades non ex plicadas polo profesor en Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Uso de contidos de forma responsable. . 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CIEEP) : Non sei 

Conciencia e expresións culturais (CEC) :Non procede  

 
RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor.  Ordenador persoal.  

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de  18  sesións 
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9. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES DE LOGRO) 
 

9.1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 
 
CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico 
sinx elo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóx icos.  

O deseño presenta moitas 

deficiencias, inda que cumpre 

algunha das características para 

que foi deseñado 

O prototipo presentado 

presenta algún erro 

importante de funcionamento. 

O prototipo deseñado funciona, 

inda que presenta erros que se 

poden solucionar. 

O prototipo deseño cumpre coas 

características que se propux eron. 

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

A documentación está 

incompleta e mal elaborada 

A documentación presenta 

deficiencias apreciables inda 

que está ben presentada. 

A documentación está ben 

presentada e presenta erros 

pouco importantes. 

A documentación está ben elaborada 

e presentada. 

▪ TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico 
sinx elo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóx icos. 

O prototipo construído presenta 

moitas deficiencias e non realiza 

a función para que foi deseñado 

O prototipo presenta 

deficiencias que fan que o 

seu funcionamento non sex a 

de todo correcto. 

O prototipo funciona, inda que non 

está ben ex ecutado. 

O prototipo funciona e está ben 

ex ecutado. 

▪ TEB 1.2.3. Traballa en equipo de x eito responsable e respectuoso. Integrase no equipo, pero non 

realiza tódalas función que se lle 

encomendan 

Non completa algunha das 

súas funcións 

encomendadas. 

Realiza correctamente as súas 

funcións 

Traballa en equipo ax udando aos seus 

compañeiro a realizar as funcións que 

se lle encomendaron. 
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9.2. Expresión e comunicación técnica 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TEB2.1.1. Representa mediante v istas e perspectiv as obx ectos e 
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando criterios 

normalizados de cotación e escala.  

Realiza un esbozo sinx elo, pero 

non é capaz de realiza v istas, 

escalas e acoutación. 

Realiza as v istas pero non acouta 

nin escala. Ten erros nas v istas. 

Realiza as v istas pero non acouta 

nin escala.  

Realiza as v istas, acouta, escala e 

realiza perspectiv as correctamente. 

▪ TEB2.2.1. Interpreta esbozos e bosquex os sinx elos como elementos de 
información de produtos tecnolóx icos. 

Comete erros importantes na 

interpretación. 

Comete pequenos erros  na 

interpretación. 

Interpreta correctamente. Interpreta correctamente e propón 

modificacións. 
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9.3. Materiais de uso técnico 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

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

Describe algunha característica 

correctamente. 

Describe v arias características. Describe a maioría das 

características. 

Describe tódalas características. 

▪ TEB3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados 
obx ectos técnicos cotiás. 

Identifica algún material 

correctamente. 

Identifica v arios dos materiais. Comete pequenos erros na 

identificación. 

Identifica correctamente tódolos 

materiais. 

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

Identifica algunha ferramenta pero 

non a sabe usar. 

Identifica a maioría das 

ferramentas pero non as sabe 

usar. 

Identifica e usa a maioría das 

ferramentas. 

Identifica e usa correctamente 

tódalas ferramentas. 

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

O plan de traballo ten moitas 

carencias e está mal redactado. 

O plan está ben redactado, pero 

ten carencias. 

O plan está ben redactado, pero 

presenta algunha carencia. 

O plan está ben redactado e 

elaborado. 
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9.4. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuítos eléctricos 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TEB4.1.1. Describe audiov isual ou dix ital, as características propias que 
configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita. 

Describe algunha característica, 

sendo a información escrita non 

correcta. 

Describe v arias características, 

sendo a información escrita 

correcta. 

Describe a maioría das 

características, sendo a información 

escrita correcta. 

Describe todas as  

características, sendo a 

información escrita correcta. 

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

Identifica algún esforzo 

correctamente, pero erra na 

maioría. 

Identifica a maioría dos esforzos 

correctamente,  inda que non 

sabe como se transmiten a 

estrutura. 

Identifica correctamente a maioría 

dos esforzos e como se transmiten a 

estrutura. 

Identifica correctamente tódolos 

esforzos e como se transmiten a 

estrutura. 

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

Describe algunha transformación, 

sendo a información escrita ou 

gráfica non correcta. 

Describe v arias transformacións, 

sendo a información escrita ou 

gráfica correcta. 

Describe a maioría das 

transformacións, sendo a información 

escrita ou gráfica correcta. 

Describe todas as 

transformacións, sendo a 

información escrita ou gráfica 

correcta.. 

▪ TEB4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos 
como as poleas e as engrenax es. 

Entende o concepto de relación de 

transmisión pero non o calcula 

correctamente 

Calcula relación de transmisións 

simples. 

Calcula relacións de transmisión 

complex as. 

Calcula relacións de transmisións 

complex as, calculando pares, 

forzas e v elocidades. 

▪ TEB4.2.3. Ex plica a función dos elementos que configuran unha 
máquina ou un sistema desde o punto de v ista estrutural e mecánico. 

Ex plica algunha función mecánica 

ou estrutural. 

Ex plica v arias funcións mecánicas 

ou estruturais. 

Ex plica a maioría das funcións 

mecánicas ou estruturais. 

Ex plica todas as funcións 

mecánicas e estruturais, tendo 

unha v isión global da máquina. 

▪ TEB4.2.4. Simula mediante softw are específico e mediante simbolox ía 
normalizada sistemas mecánicos. 

Usa o softw are inda que non o fai 

con corrección. 

Usa o softw are, pero non simula 

correctamente. 

Simula correctamente, pero non usa 

tódalas funcionalidades do softw are. 

Usa tódalas funcionalidades do 

softw are. 

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

Deseña o sistema e móntao con 

erros importantes. 

Comete erros no deseño e na 

montax e que se poden amañar. 

Comete erros de montax e. Deseña e monta correctamente. 

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

Deseña o sistema e móntao con 

erros importantes. 

Comete erros no deseño e na 

montax e que se poden amañar. 

Comete erros de montax e. Deseña e monta correctamente. 

▪ TEB4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando softw are 

específico e simbolox ía adecuada, e ex perimenta cos elementos que o 

configuran. 

Usa o softw are inda que non o fai 

con corrección. 

Usa o softw are, pero non simula 

correctamente. 

Simula correctamente, pero non usa 

tódalas funcionalidades do softw are. 

Usa tódalas funcionalidades do 

softw are. 
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9.5. Tecnoloxías da información e da comunicación 
 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 1 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 2 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 3 

INDICADOR DE 

LOGRO – NIVEL 4 

▪ TEB5.1.1. Identifica as partes dun computador. Identifica algunha parte, inda que 

sabe ex plicar a súa función. 

Identifica a maioría dos 

compoñentes, e nomea algunha 

característica ou función. 

Identifica a maioría dos 

compoñentes e as súas 

características básicas. 

Identifica os compoñentes e nomea 

características av anzadas. 

▪ TEB5.2.1. Manex a programas e softw are básicos. Manex a programas, pero comete 

erros e non os usa de forma 

eficiente. 

Manex a programas, usando 

funcionalidades básicas. 

Manex a programas, usando 

funcionalidades av anzadas. 

Manex a programas, usando 

funcionalidades av anzadas, e é 

capaz de instalalas. 

 

▪ TEB5.2.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 

dispositiv os electrónicos. 

Usa algún dispositiv o, pero con 

limitacións 

Usa dispositiv os, pero non lle 

saca todo o rendemento. 

Usa os dispositiv os, usando 

tódalas súas funcionalidades. 

Usa e sincroniza dispositiv os entre 

si. 

▪ TEB5.2.3. Elabora, presenta e difunde prox ectos técnicos sinx elos con 
equipamentos informáticos. 

Elabora os prox ectos, pero con 

moitos erros. 

Elabora prox ectos e difunde 

contidos, inda que non de forma 

totalmente correcta. 

Elabora prox ectos e difunde 

contidos correctamente. 

Elabora e difunde prox ectos usando 

v arias ferramentas informáticas para 

facelo. 

▪ TEB5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinx elas mediante 
un contorno de programación gráfico. 

Coñece comandos, pero non é 

capaz de realizar unha aplicación. 

Realiza aplicacións, pero presenta 

defectos grav es. 

Realiza aplicacións con defectos 

lev es. 

A aplicación funciona correctamente 

e está ben estruturada 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
TECNOLOXÍA 2º ESO                               22 / 30                       IES DE CELANOVA   Celso 
Fernández                

Rúa Fernández Losada s/n 32800 Celanova 

Telf: 988 431 565  Fax: 988 431 460 
ies.celanova@edu.xunta.es 

  IES CELANOVA CELSO EMILIO FERREIRO 

10. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 
O grao mínimo para a superación da materia será o indicador de logro nivel 2 en cada 

un dos estándares de aprendizaxe. 
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11. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

  

Avaliación 1. Unha avaliación considérase aprobada cunha nota igual o superior a 

5.A nota vai ser a media aritmética da dos exames e/ou traballos  e o 

traballo na aula debidamente ponderados. 
 

2. Para realizar a media aritmética dos exames/traballos na avaliación é 
necesario ter un mínimo de 2 puntos en calquera exame/traballo 

realizado.  

 
3. No caso de ter unha nota menor de 2 e que  a nota da avaliación sexa 5 

ou superior, o alumno deberá realizar unha proba /traballo de 
recuperación. Se a nota deste proba/traballo fose menor de 2, a nota 

da avaliación considerase de  4. 

Nº  de exames 
e prácticas por 

avaliación 

Haberá como mínimo un exame ou práctica por trimestre, inda que se poden 

realizar exames ou prácticas por tema ou temas, que liberaran do exame final 
de trimestre sempre que a nota sexa superior a 5.  

Exame de 

recuperacións 

SI 

Valoración normas 
de expresión  CCP 

SI 

Nota (%) 

Exame, prácticas  80 

Actividades na aula 10 

Actividades na casa 10 

NOTA FINAL XUÑO 
SETEMBRO 

1. Unha avaliación considerarase aprobada cunha nota igual o 

superior a cinco.  
 

2. En Xuño  os alumnos que teñan algunha avaliación ou 

avaliacións suspensas, deberan realizar un exame de ditas 
avaliacións, ou a realización das prácticas que non superaran os 

obxectivos mínimos. 
 

3. A nota final de Xuño  será a media aritmética das notas das 
avaliacións, sempre que esta non sexa menor de 3. 

 

4. A nota das avaliacións gárdase ata a convocatoria de 
Xuño(incluída). 

 

5. É obrigatorio para obter unha nota superior a 5 en Xuño, a 
entrega dos traballos  non realizados durante as avaliacións 

ordinarias. 

 

ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN  

As actividades de recuperación serán as prácticas non realizadas ou 
que non superaran os obxectivos mínimos, ou a realización de 

exames de recuperación. 

AVALIACIÓN LECTORA Non se terán en conta na avaliación as lecturas recomendadas. Os 

traballos de investigación teranse en conta como notas adicionais. 
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12. PLAN LECTOR 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dedicarase un tempo a lectura semanal, cunha duración que dependerá dos contidos que se traten nese 
momento,. Intentarase dedicar entre dúas e tres horas mensuais a lectura(especificamente). 

CARACTER DAS LECTURAS 

As lecturas coas que se traballará serán de tipo xornalístico, libros divulgativos e sobre todo textos na 
Internet. Recomendarase aos alumnos manuais do software empregado. 
 
En todos os niveis traballarase a lectura, como mínimo, do seguinte xeito: lendo enunciados de problemas 
propostos, lecturas de follas de proceso... 

 

ITINERARIOS LECTORES 

TÍTULO AUTOR 
UBICACIÓN 

NA BIBLIOTECA 
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13. MECANISMO DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN  
 
O mecanismo vai a ser a reflexión do profesor/es sobre como se teñen desenvolvido as 

clases durante o curso pasado. As principais preguntas que se deben facer na reflexión son: 

 
1. Foi adecuada a metodoloxía que se empregou? 
2. Foi adecuada a temporalización? 
3. As actividades programadas necesitan revisión? 

4. O sistema de avaliación reflicte fielmente os coñecementos adquiridos polos 
alumnos? 

 
 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 
Estarase en contacto co departamento de orientación do centro , por si algún alumno 

necesitara adaptación: 

 
1. Nos materiais subministrados polo profesor. 
2. Nos compoñentes hardware usados.  
3. En calquera outra necesidade detectada. 

 
Este ano hai un curso (2º ESO A) con tres alumnos que aos que probablemente se lle teña 

que realizar unha ACI. Temos neste mesmo curso 2 alumnos con TDAH. Neste mesmo curso 
hai dous alumnos con un comportamento moi disruptivo, 

 
Tendo en conta que nesta clase hai 28 alumnos, se non existe a posibilidade de un profesor 

de apoio na aula, este profesor vese incapaz de atender as necesidades destes alumnos. 
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15. RÚBRICAS ALUMNOS 

 
15.1. Rúbrica sobre exercicios  

 
 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

NÚMERO  

DE EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Realiza o 90 % dos exercicios 

que se propoñen. 
Realiza entre o 80 % e o 70 
% dos exercicios que se 

propoñen. 

Realiza entre o 70 % e o 60 % 
dos exercicios que se 

propoñen. 

. Realiza entre o 60 % e o 50 
% dos exercicios que se 

propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PROCEDEM ENTO  

E RESULTADOS 

DOS EXERCICIOS 

RESOLTOS 

Desenvolve o procedemento, 

detállao, preséntao 

organizadamente e obtén o 

resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, preséntao pouco 

organizado e obtén o 

resultado correcto 

Desenvolve o procedemento, 
detállao, non o organiza e 

obtén o resultado correcto. 

Desenvolve o procedemento e 
obtén o resultado correcto. 

Non desenvolve o 
procedemento e non obtén o 

resultado correcto 

 
    .  

15.2. Rúbrica traballos propostos 

 

 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

CLARIDADE E 

PRECISIÓN 

O traballo cubre o 90% dos 

obxectivos propostos. 
O traballo cubre entre o 90 % 

e o 80 % dos que se 

propoñen. 

O traballo cubre entre 80 % e 

o 70 % dos  que se propoñen. 

O traballo cubre entre o 70 % 

e o 50 % dos que se 

propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 

que se propoñen 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas están 

presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

GRAMÁTICA  

E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 

ortográficos ou de puntuación 

e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 

de puntuación e o texto lese 

con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou de 

puntuación, e o texto ten 

algunha dif icultade para 

entenderse. 

Existen tres erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación, 

e o texto enténdese con 

dif icultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 

de puntuación, e o texto non 

se entende. 

 

 

 . 
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15.3. Rúbrica sobre exames 

 

. 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRECISIÓN NAS 

RESPOSTAS 

Todas as respostas 

desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión 

Case todas as respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

A maioría das respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión 

Poucas respostas 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

A maioría das respostas non 
desenvolven o tema con 

claridade, precisión e 

concisión. 

PRESENTACIÓN 

Todas as respostas están 

presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Case todas as respostas 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

A maioría das respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude. 

Poucas respostas están 
presentadas con limpeza e 

pulcritude 

A maioría das respostas non 
están presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

NÚMERO  

DE PREGUNTAS 

RESPONDIDAS 

Todas as preguntas están 

respondidas 
Respondeu polo menos o 80 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 60 
% das preguntas. 

Respondeu polo menos o 50 
% das preguntas 

Respondeu unha porcentaxe 
menor do 50 % das preguntas 

GRAMÁTICA  
E ORTOGRAFÍA 

Non hai erros gramaticais, 

ortográficos ou de puntuación 

e o texto lese con fluidez 

Case non hai erros 
gramaticais,  ortográficos ou 

de puntuación e o texto lese 

con fluidez. 

Existen dous erros 
gramaticais, ortográficos ou de 

puntuación, e o texto ten 

algunha dif icultade para 

entenderse. 

Existen tres erros gramaticais, 
ortográficos ou de puntuación, 

e o texto enténdese con 

dif icultade. 

Existen máis de tres erros 
gramaticais, ortográficos ou 

de puntuación, e o texto non 

se entende. 
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15.4. Rúbrica sobre prácticas 

 

 

 EXCELENTE AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

GRAO DE 

REALIZACIÓN 

O alumno completou ao 

menos o 90% da práctica de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
80 e o 70% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
70 e o 60% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou entre o 
60 e o 50% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

O alumno completou menos 
do 50% das prácticas de 

forma satisfactoria. 

TEMPO DE 

REALIZACIÓN 

O alumno completou a 

práctica ao menos no tempo 

establecido. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor 
ao 5%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor ao 
10%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío menor ao 
20%. 

O alumno completou a 

práctica con un adío maior ao 
20%. 

TRABALLO EN 

GRUPO 

Traballou sen dif icultade, 

realizando a súa tarefa, e 

axudando aos compañeiros a 

rematar as súas. 

Traballou sen dif icultade, 

realizando a súa tarefa. 

Traballou con algunha 

dif icultade, recibindo algo de 

axuda dos seus compañeiros. 

Non deu  rematado o seu 

traballo, adiando a entrega do 

traballo en grupo de xeito 
signif icativo. 

Non quixo traballar en grupo, 

cargado o seu traballo sobre 

os demais compañeiros. 
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16. Mecanismo de revisión, avaliación e modificación da programación 

 
O mecanismo vai a ser a reflexión do profesor/es sobre como se teñen desenvolvido as 

clases durante o curso pasado. As principais preguntas que se deben facer na reflexión son: 
 

5. Foi adecuada a metodoloxía que se empregou? 

6. Foi adecuada a temporalización? 
7. As actividades programadas necesitan revisión? 
8. O sistema de avaliación reflicte fielmente os coñecementos adquiridos polos 

alumnos? 
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O Xefe de departamento:                           O Profesor: 
 

 
 
 

Asdo :  Celso Fernández Lorenzo                     Asdo : Celso Fernández Lorenzo 
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