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2. INTRODUCIÓN 

 

A vocación desta materia é o fomento do que se ven a denominar movemento STEAM. 
 
O acrónimo STEAM( Science, Technology, Engineering, e Mathematics ) está a ser un 
referente dos movementos  pedagóxicos actuais. Basicamente, e de forma resumida, podemos 

dicir que este movemento persigue que os alumnos desenvolvan  e reforcen os coñecementos 
adquiridos nas materias denominadas de “ciencias” a traveso da realización de proxectos nos 
que teñan que por en xogo os seus coñecementos nas realización de algo físico. 
 

Este tipo de pedagoxía está a ser reforzada pola propia Xunta de Galicia, coa incorporación 
de novas materias como Robótica e Programación. Tamén se ten incorporado novos 
elementos Hardware como a impresora 3D 
 

No departamento de tecnoloxía do Ies de Celanova, vimos traballando xa dende fai uns anos 
este tipo de vocacións a traveso da materia de Tecnoloxía Industrial I e II. O problema que 
nos atopamos e a falta de tempo e a heteroxeneidade de contidos que temos que impartir, 
polo que se fai moi difícil afondar nos coñecementos que creemos que os alumnos deben e  

poderían adquirir. 
 
Tamén, e xa dende este ano, estamos a facer colaboracións co departamento de Debuxo, no 
que se ven a denominar traballo por proxectos, no que intentamos combinar coñecementos de 

ambas materias, co gallo de que os alumnos fixen conceptos adquiridos a traveso da 
realización de pezas ou pequenos proxectos. Esta colaboración querémola manter e polo tanto  
esta materia nace con vocación de ser coordinada polos departamentos de Tecnoloxía e 
Debuxo. 

 
Gustaríanos tamén indicar que na medida do posible a materia entrara, nun futuro próximo,  a 
formar parte da sección bilingüe en inglés do noso Instituto 
 

Imos usar como base para a docencia da materia o programa de deseño Autodesk Inventor, 
que é un programa profesional de CAD. Este software é de uso común nas empresas, e 
Autodesk proporciona licencias educativas aos Institutos que así o soliciten.  
 

A materia de Deseño I complementa e amplía as materias de Debuxo Técnico I e Tecnoloxía 
Industrial I. 
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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. Neste curso no IES de Celanova temos, 

 
 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 DE BACHARELATO 

 

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  
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 corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 

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

 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus an- 

tecedentes 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. 
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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. 

 

 

 

6. ESCENARIO  NON PRESENCIAL 
 

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

Tema 1 : 
 

Programas 
CAD/CAM/CAE 

 Que son?. Exemplos de uso. 

 SolidWorks. 

 Catia 
 Nx Unigraphics. 

 Autodesk Inventor. 

Tema 2 : 
 

Descarga e Instalación 

 Licencia educativa: Usos e limitacións. Rexistro 
 Requisitos hardware. 

 Instalación. 

 Elementos asociados ao programa. 

Tema 3 : 
 

Contorna de traballo 

 Interface de usuario 
 Menús e Barras de ferramentas 

 Personalización. Opcións da aplicación 
 Creación de proxectos. Estilos 
 Centro de contido 

Tema 4 : 
 

Traballo con 
bosquexos 2D 

 Concepto de bosquexo. 

 Planos de traballo. 
 Elementos xeométricos: Liña, arco, círculo...  

 Operacións: recorte, escala, simetría.... Matrices 

 Restricións xeométricas e de cota. 
 Elementos auxiliares e proxección de xeometría.  

Tema 5: 
 

Operacións básicas 

 Extrusión. 

 Revolución 

 Chafráns e empalmes  
 Buratos e roscas 
 Matrices. 

Tema 6 : 
 

Operacións avanzadas 
 

 Barrido 
 Solevado. 

 Repuxado 

 Bocetos 3D. 
 Traballo con parámetros 

 

Tema 7: 
 

Creación de planos 

 Vistas principais e auxiliares: Alzado planta e perfil 

 Vistas de corte e auxiliares. 

 Edición de vistas. 
 Acoutación 

 
Tema 8: 

 
A impresora 3D 

 Historia da impresión 3D.Tipos de impresoras 
 Elementos hardware: motores e extrusores. 

 Os materiais de impresión: PLA. 

 Configuración e menú. 

Tema 9 : 
 

O software CURA 
 

 Instalación 
 Contorno de traballo 

 Creación de perfiles de impresión. Parámetros 
 Ferramentas. 

Tema 10: 
 

Impresión  

 Creación modelos STL. 
 Creación de Gcode. 

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

 
8.1. Creación de modelos 3D 

 

 Deseño I . 1º BAC  

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

 Bloque I. Creación modelos 3D  

 b 

 f 

 g 

 i 

 n 

 m 

 

 B1.1. Sistemas CAD/CAM/CAE. 

 B1.2. Creación de bosquex os 2D: Rectas, círculos, 

arcos. Restricións x eométricas de cota. Ferramentas 

de modificación. Ferramentas aux iliares. 

 B1.3. Operacións:  Ex trusión e rev olución. Buratos 

chafráns, empalmes e roscas. Matrices. Barrido, 

solev ado e repux ado. Bosquex os 3D e parámetros. 

 

 B1.1.Entender o uso do softw are CAD/CAM/CAE na 

fabricación. Coñecer ademais os programas de uso 
común na industria.  

 B1.2 Deseñar bosquex os de dificultade crecente, 

usando x eometría, restricións e ferramentas de 
modificación de forma coherente. 

 B1.3 Deseñar modelos 3D a partires de bosquex os 

2D, usando as operacións básicas proporcionadas 

polo softw are de x eito  coherente 

 

 DIB1.1  Coñece e sabe instalar un softw are 

CAD/CAM/CAE, entendendo os requisitos hardw are 
necesarios para elo e dos distintos tipos de licenza 

que ex isten. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 DIB1.2.1. Crea bocex os usando a x eometría e as 

ferramentas ex istentes.  

  DIB1.2.2. Usa as restricións x eométricas e de cota 

para crear bosquex os paramétricos coherentes.  

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

CSIEE  

 DIB1.3.1. Crea pezas 3D a partires de modelos de 
bosquex os 2D, usando ex trusións e rev olucións, e 

sabendo controlar os distintos parámetros de 

ambas. 

 DIB1.3.2. Usa as ferramentas de buratos, roscas e 

empalmes sabendo controlar os distintos 

parámetros. 

 DIB1.3.3. Crea pezas 3D a partires de modelos de 

bosquex os 2D, usando operacións av anzadas. 

 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL) : Non procede. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de unidades. Traballo con x eometría. 

Competencia dixital (CD) : Instalación de softw are. Uso de licenzas. 

Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a trav eso de Internet(apuntes, v ídeos, titoriais), apoiándose no aprendido en clase. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Non procede. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Plasmar os coñecementos en pequenos prototipos. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) : Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Softw are de deseño . Uso de ordenadores. 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de 18 sesións 
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8.2. Creación de planos 
 

 Deseño I . 1º BAC  

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

 Bloque I. Creación de planos  

 b 

 f 

 g 

 i 

 n 

 m 

 

 B2.1. Sistemas de representación por v istas. 
Normas de acoutación. 

 B2.2. Creación de v istas a partires de pezas 3D, 

Creación e modificación de v istas. 

 B2.3. Tipos de acoutación. 

 

 B2.1.Entender o a importancia e as bases do 
sistema de representación por v istas e as normas 

básicas de acoutación.  

 B2.2 Crear e deseñar v istas principais, aux iliares e 

de corte a partires de modelos 3D e saber modificar 

as súas características. 

 B2.3 Saber usar as distintas posibilidades de 

acoutación que permite o softw are, para a realizar 

acoutacións coherentes. 

 

 DIB2.1.1  Coñece e sabe interpretar o sistema de 
representación por v istas. É capaz de crear modelos 

en 2D usando perspectiv a isométrica e cabaleira 

 DIB2.1.2  Coñece e sabe usar as normas básicas de 

acoutación de planos. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 DIB2.2.1. Saber crear v istas de distintos tipos  a 
partires de modelos 3D, modificando as súas 

características se fose necesario.  

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

CSIEE  

 DIB2.3.1  Sabe usar os distintos elementos de 

acoutación que permite o softw are, modificando as 
súas características se fose necesario.  

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 
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Comunicación lingüística (CCL) : Non procede. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : Uso de unidades. Traballo con x eometría. Normalización. Traballo con v istas  

Competencia dixital (CD) : Uso do softw are. Ex portar deseños a outros formatos 

Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a trav eso de Internet(apuntes, v ídeos, titoriais), apoiándose no aprendido en clase.  Traballo interdisciplinar. 

Competencias sociais e cívicas (CSC) : Non procede. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Plasmar os coñecementos en pequenos prototipos. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) : Non procede. 
 

RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Softw are de deseño . Uso de ordenadores.  

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de 8 sesións 
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8.3. Impresión 3D 

 

 Deseño I . 1º BAC  

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

 Bloque 3. Impresión 3D  

 b 

 f 

 g 

 i 

 n 

 m 

 

 B3.1. A impresora 3D. 

 

 B3.2. O softw are de Impresión. 

 

 B3.3. Impresión. 

 

 

 B3.1. Coñecer os elementos fundamentais que 

compoñen unha impresora 3D e o seu 
funcionamento, coñecendo ademais para que 

v alen  cada unha das opcións do menú. 

 

 B3.2. Coñecer, instalar e saber usar o programa de 

impresión 3D CURA. 

 

 B3.3 Coñecer o procedemento para a impresión de 
pezas, e realizalo con distintos modelos na 

realidade. 

 DIB3.1.1. Coñece e sabe identificar os elementos 

principais de unha impresora 3D. Coñece 
ademais a súa función  

 DIB3.1.2. Coñece e sabe usar os distintos 

elementos do menú  da impresora. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 DIB3.2.1. Sabe instalar o programa de impresión 
CURA, coñecendo ademais a súa contorna e as 

ferramentas básicas que ofrece. 

 DIB3.2.2. Sabe crear máquinas, modificando as 

súas propiedades e controla e sabe modificar os 

distintos elementos de un perfil de impresión 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 DIB3.3.1. Sabe realizar o proceso completo para 
a impresión de unha peza. 

 

 CD 

 CAA 

 CSIEE  

 
Comunicación lingüística (CCL) : Non procede. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) : A impresora 3D. 

Competencia dixital (CD) : Instalación de softw are. Manipulación de máquinas de impresión 

Aprender a aprender (CAA) :  Aporta este bloque a competencia a posibilidade de ampliar a información a trav eso de Internet.  

Competencias sociais e cívicas (CSC) :Non procede. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) : Deseño de pezas e as súas posibilidades. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC) :Non procede. 

 

RECURSOS Apuntes, presentacións e v ídeos subministrados polo profesor. Impresora 3D 

TEMPORALIZACIÓN Prev ese un total de 6  sesións 
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9. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (INDICADORES DE LOGRO) 
 

9.1. Creación modelos 3D 
 
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 

DIB1.1  Coñece e sabe instalar un softw are CAD/CAM/CAE, entendendo 

os requisitos hardw are necesarios para elo e dos distintos tipos de 

licenza que ex isten. 

Entende para que se usa un 

sistema CAD/CAM/CAE pero 

non identifica ningún. 

Coñece distintos tipos de 

sistemas e sabe para que se 

usan, pero non sabe instalalos, 

nin entende o tipo de licenzas. 

Coñece e entende as licenzas, 

comprende os requisitos de 

hardw are, pero non é capaz de 

instalar o softw are.  

Instala o softw are e é capaz de 

solucionar calquera problema que 

poida x urdir na instalación. 

DIB1.2.1. Crea bocex os usando a x eometría e as ferramentas ex istentes.  Crea bocex os simples, usando 

x eometría sinx ela. 

Crea bocex os sinx elos, e é 

capaz de modificalos usando as 

ferramentas ex istentes. 

Crea bocex os complex os usando 

x eometría complex a e as 

ferramentas ex istentes 

Crea bocex os complex os, 

solucionando calquera problema 

que puidera x urdir na súa 

construción. 

 DIB1.2.2. Usa as restricións x eométricas e de cota para crear bosquex os 

paramétricos coherentes.  
Usa as restricións de cota, pero 

non as domina en profundidade. 

Usa as restricións de cota con 

fluidez, pero non usa as 

restricións x eométricas 

Usa as restricións de cota e sabe 

usar as x eométricas, pero estás 

no nas usa con fluidez. 

Usa restricións de cota e 

x eométricas con fluidez 

DIB1.3.1. Crea pezas 3D a partires de modelos de bosquex os 2D, 

usando ex trusións e rev olucións, e sabendo controlar os distintos 
parámetros de ambas. 

Coñece para que v alen 

ex trusións e rev olucións pero 

non as usa con fluidez 

Usa as ferramentas de 

ex trusión con fluidez pero non 

as de rev olución. 

Usa con fluidez as ferramentas de 

ex trusión e rev olución. 

Coñece os parámetros av anzados 

das ferramenta de ex trusión e de 

rev olución. 

DIB1.3.2. Usa as ferramentas de buratos, roscas e empalmes sabendo 

controlar os distintos parámetros. 
Coñece e usa as ferramentas 

pero non as sabe usar 

Usa as ferramentas pero con 

pouca soltura. 

Usa as ferramentas con certa 

soltura, pero non é capaz de 

dominar tódalas opción da mesma 

Usa as ferramentas, dominado as 

opcións máis complicadas da 

mesma. 

 DIB1.3.3. Crea pezas 3D a partires de modelos de bosquex os 2D, 

usando operacións av anzadas. 

 

Coñece as operacións 

av anzadas, pero non as sabe 

aplicar. 

Crea figuras 3D, usando 

algunha operación av anzada 

pero o resultado non é 

satisfactorio. 

Crea figuras 3D, usando algunha 

operación av anzada, sendo o 

resultado satisfactorio. 

Crea figuras 3D, usando a maioría 

das operacións av anzadas sendo o 

resultado satisfactorio. 

 

 

 

 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
Deseño I  1º BAC                                14 / 21          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 

9.2. Creación de planos 
 

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 

DIB2.1.1  Coñece e sabe interpretar o sistema de representación por 

v istas. É capaz de crear modelos en 2D usando perspectiv a isométrica e 
cabaleira 

É capaz de realizar v istas, pero 

estas presentan erros de 

consideración 

Realiza v istas con pequenos 

erros. 

Realiza algún tipo de perspectiv a , 

pero con erros. 

Realiza calquera das perspectiv as 

sen erros . 

DIB2.1.2  Coñece e sabe usar as normas básicas de acoutación de 

planos. 
Coñece algunha das normas 

básicas de acoutación, pero non 

sabe aplicalas. 

Coñece as normas de acoutación, 

pero non as aplica con fluidez. 

Aplica as normas de acoutación, 

pero ten erros menores 

Aplica as normas sen erros. 

DIB2.2.1. Saber crear v istas de distintos tipos  a partires de modelos 3D, 

modificando as súas características se fose necesario.  
Crea v istas sinx elas, pero non 

sabe como modificalas. 

Crea v istas sinx elas, modificando 

as súas características. 

Crea v istas de corte e aux iliares 

sinx elas. 

Crea v istas de corte complex as. 

DIB2.3.1  Sabe usar os distintos elementos de acoutación que permite o 

softw are, modificando as súas características se fose necesario.  
Usa as ferramentas básicas de 

acoutación, pero non acouta 

correctamente. 

Usa a maioría das ferramentas de 

acoutación, e non comete erros 

apreciables. 

Usa algunha das ferramentas 

av anzadas, pero non o fai con 

soltura. 

Usa as ferramentas av anzadas de 

acoutación e é capaz de modificar 

as características das mesmas 
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9.3. Impresión 3D 
 

 

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 

DIB3.1.1. Coñece e sabe identificar os elementos principais de unha 

impresora 3D. Coñece ademais a súa función  
Identifica a impresora e algún dos 

seus elementos, pero non sabe 

para que se usan. 

Identifica os elementos principais 

da mesma, pero non sabe indicar 

o seu uso. 

Coñece os elementos principais e 

o seu uso. 

Coñece a maioría dos elementos, 

sabendo incluso cambiar ou 

modificar algún. 

DIB3.1.2. Coñece e sabe usar os distintos elementos do menú  da 

impresora. 
Sabe acceder ao menú, pero non 

entende a maioría dos elementos 

do mesmo. 

Comprende os elementos básicos 

do menú. 

Comprende e sabe usar os 

elementos básicos para a 

impresión de unha peza 

Coñece elementos av anzados do 

menú e sábeos usar. 

DIB3.2.1. Sabe instalar o programa de impresión CURA, coñecendo 

ademais a súa contorna e as ferramentas básicas que ofrece. 
Sabe buscar, descargar  o 

softw are. 

Instala o softw are entendendo os 

requisitos hardw are. 

Usa instalacións personalizadas. Instala outro tipo de softw are similar. 

DIB3.2.2. Sabe crear máquinas, modificando as súas propiedades e 

controla e sabe modificar os distintos elementos de un perfil de impresión 
Coñece algún dos elementos pero 

non é capaz de modificalo . 

Saber usar o softw are con perfiles 

x a configurados. 

Usa elementos av anzados do 

softw are para a  impresión. 

Crea perfiles de impresión e usa 

elementos av anzados para a 

impresión. 

DIB3.3.1. Sabe realizar o proceso completo para a impresión de unha 

peza. 
Realiza algunha parte do proceso. Realiza a maioría das partes do 

proceso, inda que non é capaz de 

imprimir unha peza 

Imprime a peza, pero non é capaz 

de resolv er problemas que 

puideran x urdir. 

É capaz de imprimir unha peza, e 

solucionar os problemas que 

puideran x urdir. 

 

 

 
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 O tratarse de unha materia eminentemente práctica, o principal 
elemento de avaliación van ser as prácticas e/ou traballos 

propostos polo profesor ao longo do curso. 

 

Nº  de exames por 
avaliación 

1 

Exame de 
recuperacións 

NON 

Valoración normas de 
expresión CCP 

NON 

Nota (%) 

Exame 20 

Actividades na aula 20 

Traballos propostos 60 

NOTA FINAL XUÑO 
 

1. Unha avaliación considérase aprobada cunha nota igual o 

superior a cinco.  
 

2. En Xuño os alumnos que teñan algunha avaliación ou 
avaliacións suspensas, deberan realizar os traballos e  as 

prácticas propostos para a superación de ditas avaliacións. 

 
3. A nota final de Xuño será a media aritmética das notas das 

avaliacións, sempre que esta non sexa menor de 2.  
 

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

(incluída). 
 

 
 

ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN  

As actividades de recuperación serán a realización das prácticas do 

trimestre anterior no trimestre posterior. En xuño pode proporse 
unha recuperación global dos trimestres suspensos a traveso da 

realización de un traballo ou exame. 

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

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

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Non se vai a dedicar tempo específico a lectura, debido a que a carga horaria da materia non o permite. 
Si se propoñerán lecturas relacionadas co tema aos alumnos  

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. 
 
 

ITINERARIOS LECTORES 

TÍTULO AUTOR 
UBICACIÓN 

NA BIBLIOTECA 

Mastering en Autodesk Inventor Curtis Waguespack  
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13. RÚBRICAS ALUMNOS 

 
13.1. 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 

 
    .  

13.2. 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 exercicios que 

se propoñen. 

O traballo cubre entre 80 % e 
o 70 % dos exercicios que se 

propoñen. 

O traballo cubre entre o 70 % 
e o 50 % dos exercicios que 

se propoñen 

Realiza menos do 50 % dos 
exercicios que se propoñen 

PRESENTACIÓN 

Todos os traballos teñen 

unha coherencia organizativa. 
Case todos os traballos teñen 

unha coherencia organizativa 

A maioría dos traballos teñen 

unha coherencia organizativa 

Poucos traballos teñen unha 

coherencia organizativa 

A maioría dos traballos non 

teñen unha coherencia 

organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

mailto:ies.celanova@edu.xunta.es


 
 
 

 

 

 
Deseño I 1ºBAC                               19 / 21          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 

13.3. 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 

Todos os traballos teñen 

unha coherencia organizativa. 
Case todos os traballos teñen 
unha coherencia organizativa 

A maioría dos traballos teñen 
unha coherencia organizativa 

Poucos traballos teñen unha 
coherencia organizativa 

A maioría dos traballos non 
teñen unha coherencia 

organizativa. 

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 

 

  

 

13.4. 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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14. 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? 

 
 

15. 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.
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O Xefe de departamento:                           O Profesor: 

 
 
 
 

Asdo :  Celso Fernández Lorenzo                     Asdo :  Celso Fernández Lorenzo 
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