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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO LEXISLATIVO. 
 Esta programación fíxose tendo en conta os principios e fins perseguidos na etapa, e sinalados pola 

Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, o Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas 

na Educación Secundaria Obrigatoria. E polo Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro que establece 

as ensinanzas mínimas, referencia desta programación. 

 Preténdese realizar unha planificación dos contidos, tarefas, actividades e metodoloxías que se van 

aplicar na aula, e que tentan a consecución do obxectivo, que é a aprendizaxe do alumno. 

 Deste xeito márcanse e organízanse contidos que sirvan de guía e marquen a liña a seguir ao 

profesor, e permita aproveitar ao máximo os recursos educativos dos que dispoñemos no noso centro. 

 A programación e unha das fases do proceso de ensino aprendizaxe que persegue que os alumnos 

adquiran as competencias básicas, desenrolen determinadas capacidades, a través dun proceso de 

aprendizaxe significativo.  

 Polo tanto a presente programación pretende ser dinámica, para modificala segundo as 

necesidades, e creativa para favorecer a motivación dos alumnos e do profesor.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO. 
 Esta programación prepárase para un Centro Público Integrado nun entorno rural. Está ubicado no 

concello de O Saviñao que ten unha extensión de 200 km, onde conviven uns 5000 habitantes. A poboación, 

envellecida e en recesión, está a experimentar un lixeiro incremento grazas  á taxa de nacementos e á 

apreciable chegada de inmigrantes. 

 O Saviñao pertence á Comarca  de Lemos e ten en Monforte o centro urbano máis próximo, onde 

diariamente se despraza a xente do concello, ben a traballar ou para utilizar os seus servizos. Non podemos 

esquecer que xunto con Chantada son os destinos que os nosos alumnos escollen para continuar os seus 

estudios no ensino secundario non obrigatorio. 

 No aspecto socio económico, destaca o alto número de poboación inactiva (un 55% do total). A 

poboación activa adícase na súa maioría aos labores agropecuarios, e tendo en conta a crise que atravesa o 

sector primario é doado ver a causa do preocupante descenso da actividade económica e o aumento do 

despoboamento no concello, propiciando unha lenta emigración ás cidades do contorno galego. 

 O entorno é rico tanto en recursos naturais, como en recursos histórico- artísticos. O patrimonio 

paisaxístico, histórico e etnográfico é de primeira magnitude o que propicia certas actividades culturais 

protagonizadas por distintas asociacións culturais e de veciños. O resto do ambiente cultural está marcado 

polas actividades que desenvolve o Centro, a Casa da Cultura, o Círculo Recreativo e a Fundación Xosé 

Soto. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO. 
No centro conviven tres niveis educativos: Educación Infantil, Primaria e Secundaria que marca 

notablemente a organización e funcionamento do centro. 

 No centro dispoñemos de aula-taller de tecnoloxía con dúas zonas diferenciadas, unha para o 

desenvolvemento dos contidos teóricos, que dispón de ordenador, proxector e pizarra dixital. Outro espazo 
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para a realización dos proxectos, con mesas de traballo, estanterias, ferramentas e o material recibido coas 

dotacións da área de tecnoloxía.  

 Tamén dispón de aula multimedia con oito ordenadores e pizarra dixital, aula de informática con 

quince postos conectados a un servidor, aula de medios audiovisuais con ordenador, proxector e pizarra 

dixital e biblioteca con catro ordenadores para os alumnos.  

 O departamento está formado por un especialista de tecnoloxía u unha profesora do departamento 

de bioloxía que imparte a materia en 2º ESO.  

 O departamento imparte tamén a materia optativa de informática. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO. 
Os nosos alumnos pertencen ao entorno rural, medio no que se desenvolven. Por este motivo 

sempre se tentará de relacionar os contidos que se dan na aula co entorno rural no que se moven os alumnos. 

E dicir coa mecanización agraria, explotacións gandeiras e xeración de enerxía hidráulica e solar 

fotovoltaica. Estas dúas fontes de enerxía atópanse próximas ao centro. 

 En xeral os alumnos presentan dificultades en canto a competencia matemática que empregramos 

na resolución de problemas. Tamén na competencia para aprender a aprender e na autonomía e iniciativa 

persoal.  

 En xeral presentan pouca motivación e o esforzo persoal e baixo.  

 De xeito xeral non hai conflitos de relacións persoais nin problemas de disciplina.  

 

2.4. ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO. 
O departamento está formado por Beatriz Lobelle Miguez, profesora de Bioloxía que imparte 

tecnoloxía en 2º de ESO neste departamento, e Pablo Blanco Quiroga, que imparte tecnoloxía en 3º e 4º 

ESO e informática en 4º ESO, sendo este o titular do mesmo.  

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 
Tendo en conta as características propias da área, xunto ás da etapa e ás do alumnado e o seu 

entorno socioeconómico, ca materia preténdese adquirir as seguintes competencias básicas: 

 

Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico.(C1) 

 

Esta materia contribúe á adquisición desta competencia mediante o coñecemento e comprensión 

de obxectos, procesos, sistemas e ámbitos tecnolóxicos e a través do desenvolvemento de destrezas técnicas 

e habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. 

A interacción cun ámbito no que o tecnolóxico constitúe un elemento esencial vese facilitada polo 

coñecemento e utilización do proceso de resolución técnica de problemas e a súa aplicación para identificar 

e dar resposta a necesidades, avaliando o desenvolvemento do proceso e os seus resultados. Pola súa parte, 

a análise de obxectos e sistemas técnicos dende distintos puntos de vista permite coñecer como foron 

deseñados e construídos, os elementos que os forman e a súa función no conxunto, facilitando o uso e a 

conservación. 
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É importante, por outra parte, o desenvolvemento da capacidade e disposición para lograr un 

ámbito saudable e unha mellora da calidade de vida, mediante o coñecemento e análise crítica da 

repercusión ambiental da actividade tecnolóxica e o fomento de actitudes responsables de consumo 

racional. 

Autonomía e iniciativa persoal.(C2) 

 

Esta materia céntrase no modo particular para abordar os problemas tecnolóxicos e en maior 

medida os que se fomenten para enfrontarse a eles de xeito autónomo e creativo, incídese na valoración 

reflexiva das diferentes alternativas e prepárase para a análise previa das consecuencias das decisións que 

toman no proceso. 

As diferentes fases do proceso contribúen a distintos aspectos desta competencia: a formulación 

axeitada dos problemas, a elaboración de ideas que son analizadas dende distintos puntos de vista para 

elixir a solución máis axeitada; a planificación e execución do proxecto; a avaliación do seu 

desenvolvemento e do obxectivo alcanzado; e por último, a realización de propostas de mellora. A través 

desta vía ofrécense moitas oportunidades para o desenvolvemento de calidades persoais como a iniciativa, 

o espírito de superación, a perseveranza fronte ás dificultades, a autonomía e a autocrítica, contribuíndo ao 

aumento da confianza nun mesmo e á mellora da súa auto estima. 

Tratamento da información e a competencia dixital.(C3) 

 

O tratamento específico das tecnoloxías da información e a comunicación, integrado nesta materia, 

proporciona unha oportunidade especial para desenvolver esta competencia. 

Contribuirase ao desenvolvemento desta competencia na medida en que as aprendizaxes asociadas 

incidan na confianza no uso dos ordenadores, nas destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente 

autónomo destas tecnoloxías e, en definitiva, contribúan a familiarizarse suficientemente con eles. En todo 

caso, están asociados ao seu desenvolvemento os contidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. 

Por outra banda, debe destacarse en relación co desenvolvemento desta competencia a importancia 

do uso das tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de simulación de procesos 

tecnolóxicos e para a adquisición de destrezas con linguaxes específicas, como o icónico ou o gráfico. 

Competencia social e cidadá.(C4) 

 

A contribución á adquisición da competencia social e cidadá no que se refire ás habilidades para 

as relacións humanas e ao coñecemento da organización e funcionamento das sociedades virá determinada 

polo modo en que se aborden os contidos, especialmente os asociados ao proceso de resolución de 

problemas tecnolóxicos. 

O alumno ten múltiples ocasións para expresar e discutir axeitadamente ideas e razoamentos, 

escoitar aos demais, abordar dificultades, xestionar conflitos e tomar decisións, practicando o diálogo, a 

negociación, e adoptando actitudes de respecto e tolerancia cara aos seus compañeiros. Ao coñecemento da 

organización e funcionamento das sociedades colabora a materia de Tecnoloxía dende a análise do seu 

desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia nos cambios económicos e de organización social que 

tiveron lugar ao longo da historia da humanidade. 
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Competencia matemática.(C5) 

 

O uso instrumental de ferramentas matemáticas, na súa dimensión xusta e de xeito fortemente 

contextualizada, contribúe a configurar axeitadamente a competencia matemática, na medida en que 

proporciona situacións de aplicabilidade a diversos campos, facilita a visibilidade desas aplicacións e das 

relacións entre os diferentes contidos matemáticos e pode, segundo como se formule, colaborar á mellora 

da confianza no uso desas ferramentas matemáticas. 

Algunhas delas están especialmente presentes en esta materia como a medición e o cálculo de 

magnitudes básicas, o uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos, a resolución de problemas 

baseados na aplicación de expresións matemáticas, referidas a principios e fenómenos físicos, que resolven 

problemas prácticos do mundo material. 

Competencia en comunicación lingüística.(C6) 

 

A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a través da adquisición de 

vocabulario específico, que ha de ser utilizado nos procesos de busca, análise, selección, resumo e 

comunicación de información. A lectura, interpretación e redacción de informes e documentos técnicos 

contribúe ao coñecemento e á capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e as súas estruturas 

formais. 

Competencia aprender a aprender.(C7) 

 

Á adquisición da competencia de aprender a aprender contribúese polo desenvolvemento de 

estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos, en particular mediante a obtención, análise e selección 

de información útil para abordar un proxecto. 

Por outra banda, o estudio metódico de obxectos, sistemas ou ámbitos proporciona habilidades e 

estratexias cognitivas e promove actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe. 

Competencia artística e cultural.(C8) 

 

A materia de Tecnoloxía tamén contribúe á consecución da competencia artística e cultural; os 

proxectos tecnolóxicos deben ter en conta o aspecto estético. As obras de arte, principalmente no caso da 

arquitectura e da escultura, baséanse no distinto tratamento dos materiais, e na súa construción é necesario 

o coñecemento do bloque de estruturas. Así, o coñecemento por parte do alumnado destas características 

técnicas fai que valore moito máis a obra de arte. 

Por outra banda, os bloques relacionados coa expresión gráfica (debuxo e tratamento gráfico coa 

axuda do ordenador) contribuirán tamén a desenvolver esta competencia. 

 

4. 2º ESO. 

4.1. OBXECTIVOS. 
Os obxectivos para o curso son os que se relacionan de seguido. Xunto a cada obxectivo aparecen as 

competencias básicas que se traballan. 
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OBXECTIVOS COMPET 

Coñecer o concepto de tecnoloxía, identificando como obxecto tecnolóxico todo 

aquilo que foi deseñado para satisfacer unha necesidade específica. 
C1,C2,C8   

 

Identificar os aspectos que se han de ter en conta á hora de proxectar calquera 

obxecto tecnolóxico: deseño, material, ensaios, utilidade final do obxecto, etc. 
C1,C2,C7   

 

Coñecer as catro fases do proceso de resolución técnica de problemas. C1    

Aprender que, a medida que evolucionou a nosa civilización, evolucionaron tamén 

as nosas necesidades e as solucións que damos a estas. 
C1,C4   

 

Coñecer os avances tecnolóxicos que máis contribuíron a mellorar o noso modo de 

vivir ao longo da historia.  
C1   

 

Comprender o carácter evolutivo da tecnoloxía, xa que os obxectos tecnolóxicos 

son case sempre susceptibles de melloras, nun proceso constante de identificación 

de necesidades e busca de solucións.  

C1   
 

Comprender que a tecnoloxía é unha ciencia que avanza para resolver problemas 

concretos. 
C1,C7   

 

Expresar e comunicar ideas, solucións técnicas e explorar a súa viabilidade, 

empregando os recursos axeitados. 
C1,C6   

 

Coñecer os instrumentos que se utilizan na elaboración do debuxo técnico. C1    

Empregar correctamente os principais instrumentos de medida lineais e angulares. C1,C7    

Realizar con precisión e claridade a representación de obxectos sinxelos no sistema 

diédrico. 
C1,C7   

 

Comprender a importancia da perspectiva como sistema de representación gráfica. C1,C7    

Estudar o que é a perspectiva cabaleira, cal é a súa utilidade e como se realiza. C1,C7    

Coñecer o que é debuxar a escala e para que serve, e aprender a aplicar escalas de 

redución e ampliación no debuxo técnico. 
C1,C7   

 

Coñecer os principais elementos informativos que se utilizan en debuxo técnico, 

especialmente as cotas e os distintos tipos de liñas, practicando sobre debuxos 

reais. 

C1,C7   
 

Recoñecer a orixe, as características e as aplicacións dos materiais de uso máis 

frecuente, diferenciando entre os materiais naturais e os transformados. 
C1,C7   

 

Coñecer de forma sinxela as propiedades dos materiais utilizando, ademais, o 

vocabulario axeitado. 
C1,C6,C7   

 

Coñecer as principais propiedades da madeira e a súa relación coas aplicacións 

máis habituais desta. 
C1,C7   

 

Coñecer as distintas formas comerciais da madeira, así como o uso co que están 

relacionadas. 
C3,C7   

 

Aprender a distinguir entre as madeiras naturais e as artificiais, así como os seus 

distintos tipos e aplicacións. 
C1,C7   

 

Identificar as ferramentas e os útiles que se empregan nas operacións de medida, 

trazado, serradura, limadura e furado. 
C1,C2,C7   
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Coñecer e respectar as normas de seguridade no emprego de ferramentas. C1,C2,C7    

Recoñecer os distintos tipos de unión e acabado de pezas de madeira e as 

ferramentas e os útiles que se empreñan en cada un deles. 
C4,C7   

 

Coñecer as propiedades xerais dos metais, a súa clasificación e as aplicacións para 

as que son axeitados. 
C1,C2,C7   

 

Diferenciar os distintos tipos de metais que existen segundo as características que 

teñen. 
C1,C2,C7   

 

Empregar as técnicas básicas de traballo con metais: conformación, corte, unión e 

acabado de metais 
C1,C2,C7   

 

Analizar obxectos técnicos metálicos e entender as razóns que conducen á elección 

dun determinado metal no seu deseño. 
C1,C2,C4,C7   

 

Desenvolver habilidades necesarias para manipular correctamente e con seguridade 

as ferramentas empregadas no traballo con metais. 
C3   

 

Valorar a reciclaxe como unha necesidade para reducir o impacto ambiental da 

explotación dos metais. 
C1,C,C8   

 

Aprender a recoñecer estruturas e os seus tipos. C1,C2    

Coñecer os diferentes tipos de esforzos aos que está sometida unha estrutura. C1    

Aplicar todo o estudado a estruturas reais. C1,C2,C5,C7    

Identificar nunha estrutura os elementos que soportan os esforzos. C1,C2,C7    

Identificar as funcións que cumpre unha estrutura. C1,C2,C7    

Recoñecer a existencia de diferentes tipos de estruturas, en obxectos do contorno 

próximo. 
C1,C2,C7   

 

Identificar os esforzos que han soportar os elementos dunha estrutura e os efectos 

que producen sobre estes. 
C1,C2,C7   

 

Comprender a utilidade da triangulación de estruturas. C1    

Analizar as condicións de estabilidade dunha estrutura e recoñecer diferentes 

formas de reforzala. 
C1   

 

Familiarizarse co vocabulario técnico e utilizalo de forma habitual. C1,C2,C6    

Comprender a influencia da evolución no deseño e na construción de estruturas na 

nosa forma de vida. 
C1,C2,C4,C7   

 

Describir e comprender a natureza eléctrica de todos os corpos. C1,C2,C7    

Coñecer as principais magnitudes asociadas coa electricidade: voltaxe, intensidade 

e resistencia. 
C1   

 

Comprender a lei de Ohm de forma teórica e práctica. C1,C5    

Presentar o concepto de circuíto eléctrico e describir os principais símbolos dos 

elementos dun circuíto. 
C1,C2,C7   

 

Coñecer o funcionamento dos principais elementos xeradores e receptores de 

electricidade. 
C1   
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Coñecer as diferenzas entre os circuítos en serie e paralelo. C1,C7    

Describir os principais efectos da enerxía eléctrica. C1    

Manexar as compoñentes básicas que forman os circuítos eléctricos: pilas, 

lámpadas, interruptores e cables. 
C1,C7   

 

Presentar unha breve historia dos ordenadores. C1,C8    

Mostrar as principais diferenzas existentes entre un ordenador e outras máquinas. C1,C2,C8    

Coñecer as distintas partes que forman hardware dun ordenador persoal. C1,C3    

Coñecer os principais periféricos que se empregan nos equipos informáticos 

actuais. 
C1,C3,C7   

 

Diferenciar os periféricos que serven para introducir datos daqueles que se 

empregan para mostrar resultados. 
C1,C2,C3   

 

Saber cal é o tipo de periférico axeitado para cada función. C1,C3,C7    

Coñecer as posibilidades dalgúns dos periféricos utilizados na aula: monitores, 

impresoras, escáner, etc. 
C1,C3   

 

Utilizar os periféricos convenientemente en función da tarefa realizada, sobre todo 

a impresora (impresión en negro ou en cor, resolución das páxinas) e o monitor 

(resolución, tamaño en píxeles do escritorio, uso de protectores de pantalla e 

sistemas de apagado automático para aforrar enerxía).  

C1,C3,C4,C8   

 

Aprender a conectar e desconectar os periféricos á carcasa do ordenador. C1,C3    

Introducir o concepto de software. C1,C3,C2    

Describir o que é un sistema operativo e, en contorno Windows ou Linux, describir 

as principais utilidades destes sistemas operativos. 
C1,C3,C4,C7,C8   

 

Presentar como se organiza a información nun ordenador. Concepto de arquivos e 

carpetas e operacións básicas con eles.  
C1,C3,C7   

 

Adoptar hábitos saudables á hora de manexar un ordenador. C3,C4,C8    

Describir o Panel de control de Windows e as súas principais funcións. C3    

Describir brevemente o sistema de configuración de Linux e presentar algunhas das 

aplicacións máis coñecidas que operan neste sistema. 
C1,C3   

 

 

4.2. CONTIDOS. 
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UNIDADE 1 O PROCESO TECNOLÓXICO 

 

 Concepto de tecnoloxía: dar respostas a necesidades concretas mediante 
desenvolvemento de obxectos, máquinas ou dispositivos. 

 Características funcionais e estéticas dos obxectos tecnolóxicos. 

 Fases do proceso de resolución técnica de problemas ou proceso tecnolóxico. 

 O proceso tecnolóxico aplicado a un exemplo práctico: as pontes. 

 Principais fitos tecnolóxicos da historia.  
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UNIDADE 2 DEBUXO 

 

 Instrumentos e materiais básicos de debuxo técnico e deseño gráfico. 

 Trazado de rectas paralelas, perpendiculares e ángulos coa axuda do escuadro e o 
cartabón. 

 Trazado de figuras xeométricas planas sinxelas. 

 Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo e proxección 
diédrica (planta, alzado e perfil). 

 Convencións de representación gráfica. Normalización: acoutamento. 

 Concepto de perspectiva: perspectiva cabaleira. 

 Representación a escala: escalas de ampliación e redución. 

 O acoutamento no debuxo técnico: cotas e tipos de liñas. 
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UNIDADE 3 MATERIAIS E MADEIRA 

 

 Materiais naturais e transformados: clasificación. 

 Madeiras naturais e transformadas: aplicacións máis comúns. 

 Propiedades características da madeira. 

 Principais ferramentas para o traballo con madeira. 

 Técnicas básicas do traballo con madeira. 

 Unións e acabados máis representativos das pezas de madeira. 

 Repercusións ambientais da explotación da madeira. 
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UNIDADE 4 METAIS 

 

 Propiedades dos materiais. 

 Materiais metálicos: clasificación. 

 Materiais férricos: propiedades e aplicacións. 

 Materiais non férricos: propiedades e aplicacións. 

 Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso 
seguro das mesmas. 

 Técnicas industriais do traballo con metais. 

 Obtención de metais: obtención a altas temperaturas e en cela 
electroquímica. 

 Impacto ambiental. 
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UNIDADE 5 ESTRUTURAS  

 

 As estruturas e os seus tipos. 

 Elementos das estruturas. 

 Esforzos que soporta unha estrutura. 

 Proceso de deseño dunha estrutura resistente, tendo en conta a necesidade que 
hai que cubrir. 

 Perfís e triangulación de estruturas básicas. 
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UNIDADE 6 ELECTRICIDADE 

 

 Voltaxe, intensidade, resistencia e as súas respectivas unidades no Sistema 
Internacional. 

 Lei de Ohm. 

 Materiais condutores e illantes. 

 Circuítos. 

 Xeradores, receptores e elementos de control: interruptores, fusibles, 
lámpadas, motores, timbres. 

 Circuítos en serie e en paralelo. 

 Transformación da electricidade. 

 Enerxía eléctrica e potencia consumida. 
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UNIDADE 7 O ORDENADOR E OS PERIFÉRICOS 

 

 Ordenador. 

 Hardware e software. 

 Placa base, memoria RAM, microprocesador, fonte de alimentación, sistema de 
almacenamento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, 
tarxetas de memoria, etc.). 

 Periféricos: rato, teclado, monitor, altofalantes, impresora, escáner, módem, 
etc. 

 Entrada e saída de datos. 

 Controladores ou drivers. 

 Dispositivos para dixitalizar imaxes. 

 Dispositivos para imprimir imaxes. 

 Comunicación entre os periféricos e o ordenador: portos e slots. 
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UNIDADE 8 O SOFTWARE 

 

 Sistema operativo. 

 Escritorio. 

 Ventás, menús, iconas e punteiros. 

 Carpetas, arquivos, nomes e extensións de arquivos. 

 Unidades de almacenamento da información: quilobyte, megabyte e xigabyte. 

 Sistema operativo. Panel de control en Windows. 

 Escritorio Linux: KDE e GNOME. Konqueror, OpenOffice, Mozilla. 

 

4.3. MÍNIMOS EXIXIBLES. 
 UD1 
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 Concepto de proxecto. 

 Coñecer as fases dun proxecto técnico. 

 Numerar os principais fitos históricos no mundo tecnolóxico. 

 UD2 

 Coñecer os instrumentos e materiais básicos de debuxo técnico e deseño 
gráfico. 

 Trazado de rectas paralelas, perpendiculares e ángulos coa axuda do escuadro 
e o cartabón. 

 Trazado de figuras xeométricas planas sinxelas. 

 Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo. 

 Convencións de representación gráfica. Normalización: acoutamento. 

 Representación a escala: escalas de ampliación e redución. 

 O acoutamento no debuxo técnico: cotas e tipos de liñas. 

 UD3 

 Materiais naturais e transformados: clasificación. 

 Madeiras naturais e transformadas: aplicacións máis comúns. 

 Propiedades características da madeira. 

 Principais ferramentas para o traballo con madeira. 

 Técnicas básicas do traballo con madeira. 

 UD4 

 Propiedades dos materiais. 

 Materiais metálicos: clasificación. 

 Materiais férricos: propiedades e aplicacións. 

 Materiais non férricos: propiedades e aplicacións. 

 Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso 
seguro das mesmas. 

 Técnicas industriais do traballo con metais. 

 Obtención de metais: obtención a altas temperaturas e en cela 
electroquímica. 

 Impacto ambiental. 

 UD5 

 As estruturas e os seus tipos. 

 Elementos das estruturas. 

 Esforzos que soporta unha estrutura. 

 UD6 

 Voltaxe, intensidade, resistencia e as súas respectivas unidades no Sistema 
Internacional. 

 Lei de Ohm. 
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 Materiais condutores e illantes. 

 Circuítos. 

 Circuítos en serie e en paralelo. 

 UD7 

 Ordenador. 

 Hardware e software. 

 Placa base, memoria RAM, microprocesador, fonte de alimentación, sistema 
de almacenamento (disco duro, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, disquete, 
tarxetas de memoria, etc.). 

 Periféricos: rato, teclado, monitor, altofalantes, impresora, escáner, módem, 
etc. 

 Entrada e saída de datos. 

 Dispositivos para dixitalizar imaxes. 

 Dispositivos para imprimir imaxes. 

 UD8 

 Sistema operativo. 

 Escritorio. 

 Ventás, menús, iconas e punteiros. 

 Carpetas, arquivos, nomes e extensións de arquivos. 

 Unidades de almacenamento da información: quilobyte, megabyte e xigabyte. 

4.4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS MES 

1ª 

Avaliación inicial 1 Setembro 

UNIDADE1: O proceso tecnolóxico  5  

Exame unidade 1  1  

UNIDADE2: Debuxo 10  

Exame unidade 2 1  

UNIDADE3: Materiais e madeira 8  

UNIDADE4: Metais 10  

Exame unidade 3, 4 1  

2ª  Recuperación 1ª avaliación 1  
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UNIDADE5: Estruturas 16  

Exame unidade 5 1  

UNIDADE6: Electricidade 22  

Exame unidade 6 1 xuño 

3ª 

Recuperación 2ª avaliación 1 xuño 

UNIDADE7: Ordenador e periféricos 9  

Exame unidade 7 1  

UNIDADE8: O software 8  

Exame unidade 8 1  

Recuperación 3ª avaliación 1  

 

4.5. METODOLOXÍA. 
No presente curso escolar non teremos libro de texto en ningún dos tres cursos nos que se 

imparte a tecnoloxía. 

Serán os profesores encargados de impartila os que facilitarán os materiais necesarios aos 

alumnos; ben en formato papel ou preferentemente en formato dixital.  

Como principal medio de distribución empregarase a aula virtual do centro.  

A construción dunha aprendizaxe significativa por parte dos alumnos/as exixe 

que estes se convertan en axentes activos do seu propio aprendizaxe, integrando 

progresivamente novos coñecementos aos que xa posúen. Esta concepción debe permitir 

ademais que sexan capaces de aplicar o aprendido a situacións reais. E máis tendo en conta que 

os nosos alumnos son do rural e as súas familias teñen explotacións agrarias mecanizadas nas 

que poden ver directamente as aplicacións tecnolóxicas. 

O plantexamento proposto para a área pretende satisfacer estes requirimentos mediante: 

 * Un desenvolvemento progresivo e integral dos aspectos que configuran a realidade 

tecnolóxica.  

* Unha aplicación dos novos contidos, integrados cos que xa posúen, a realización de proxectos 

técnicos de complexidade crecente, tanto polo requirimento de novas técnicas, como pola 

propia natureza dos mesmos, en función das tecnoloxías involucradas e os materiais e 

operadores empregados.  
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É polo tanto, unha Metodoloxía activa (investigadora e interactiva). O profesor facilita as 

aprendizaxes, e actúa como condutor das mesmas, integrando o método DE PROXECTOS, co de 

resolución de problemas. Con actividades COLECTIVAS (de motivación, de exposición, de 

contidos, etc.), INDIVIDUAIS e actividades de GRUPO (dous ou tres alumnos), no caso de 

actividades con ordenador (dous alumnos). Nos tres modelos de actividades empregaremos as 

TICs. A aula dispón de ordenador, proxector e pdi. Tamén temos no centro aula de informática, 

audiovisuais e aula multimedia.  

4.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Ademais do emprego das ferramentas, materiais técnicos e didácticos dos que dispón 

a aula-taller de tecnoloxía, empregaranse os seguintes recursos en función da unidade 

didáctica a tratar e da dispoñibilidade dos recursos no centro. 

  Aula de informática. Cando sexa necesario levar a cabo actividades como: 

buscar información ou recursos na rede Internet, emprego de programas de simulación 

de circuítos, emprego de ferramentas de deseño, elaboración de traballos, unidades 

que empregan presentacións, animacións, vídeos, etc. 

  Aula multimedia e de medios audiovisuais. Calquera das dúas aulas permite o 

emprego da pizarra dixital, ferramenta que xera os seguintes beneficios: posibilidade 

de uso de recursos máis dinámicos e variados, resultando máis atractivos e vistosos, 

maior nivel de interacción, optimización do tempo, permite un ensino constructivista 

favorecendo o pensamento crítico, aumenta a motivación. 

  O emprego e manexo de software informático relacionado ca área de tecnoloxía 

resulta fundamental para comprensión, asimilación e aprendizaxe dos seus contidos. 

Farase emprego dos mesmos sempre que sexa posible. 

4.7. AVALIACIÓN. 
A avaliación na ESO está regulada pola Orden de 21 de decembro de 2007. 

  Formulase como un proceso integral e sistemático de recollida de información 

coa finalidade de coñecer o proceso e grado de aprendizaxe dos nosos alumnos e dos 

propios procesos de ensinanza. Converténdose nun seguimento do proceso de 

ensinanza.  

  Isto permítenos interpretar os progresos dos nosos alumnos, o grao de 

consecución dos obxectivos fixados, o grao de adquisición das competencias básicas e 

valorar si a metodoloxía empregada e a correcta. Facilitando deste xeito a toma de 

decisións, aplicación de medidas correctoras ou axustes que se acheguen as 

necesidades dos nosos alumnos.  

  A avaliación ten que ter un carácter formativo, continuo e integrador, e 

flexibilidade para poder facer os axustes que estimemos necesarios. 

  Os criterios de avaliación referidos os contidos a impartir foron fixados 

para cada unidade didáctica tendo en conta o Decreto 133/2007, do 5 de xullo. 
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4.7.1. Criterios de avaliación. 

 

 UD1. 

 Coñecer e comprender o concepto de tecnoloxía, así como as principais 
características que debe reunir un obxecto tecnolóxico. 

 Coñecer e ser capaces de levar á práctica as catro fases do proceso de creación 
dun obxecto tecnolóxico. 

 Comprender o modo en que avanza a tecnoloxía. Para iso, na unidade trabállase 
un exemplo de solución técnica como a ponte.  

 Identificar os avances tecnolóxicos que máis cambiaron a nosa vida ao longo da 
historia. 

 UD2. 

 Adquirir, mediante a práctica, habilidade e destreza no manexo dos distintos 

instrumentos de debuxo.  

 Representar a forma e dimensións dun obxecto en proxección diédrica 

proporcionado e intelixible.  

 Debuxar, a lapis e á man alzada, as pezas ou partes dun obxecto sinxelo, 

aplicando normas e convencións elementais de representación. 

 Expresar e comunicar ideas utilizando os símbolos e o vocabulario axeitados. 

 Desenvolver a concepción espacial dos obxectos, así como a necesidade de 

representalos tridimensionalmente, co fin de achegar calquera solución 

técnica. 

 Realizar a perspectiva cabaleira de obxectos tecnolóxicos. 

 Aprender a debuxar a escala (redución e ampliación), así como a acoutar 

perfectamente un debuxo 

 UD3. 

 Clasificar materiais de uso común. 

 Seleccionar as propiedades máis axeitadas para cada obxecto tecnolóxico. 

 Coñecer e diferenciar as propiedades máis importantes dos materiais. 

 Valorar a recollida selectiva dos materiais. 

 UD4. 

 Coñecer as propiedades da madeira e seleccionar distintos tipos en función da 
aplicación. 

 Coñecer o manexo das ferramentas e as técnicas de unión e acabado da 
madeira. 

 Identificar e secuenciar as distintas técnicas de traballo con madeira. 

 Coñecer as propiedades básicas dos metais como material de uso técnico. 

 Coñecer os distintos metais e diferencialos en función das súas características 

propias. 
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 Identificar de que metal están constituídos diferentes obxectos ou produtos 

metálicos. 

 Empregar as técnicas básicas de traballo con metais. 

 Utilizar as ferramentas de forma segura. 

 Valorar o impacto ambiental do uso de metais. 

 UD5. 

 Analizar distintas estruturas, xustificando o porqué do seu uso e aplicación. 

 Identificar, en sistemas sinxelos, os seus elementos resistentes e os esforzos a 

que están sometidos. 

 Coñecer os distintos materiais das estruturas e a importancia que teñen na súa 

constitución e na adecuación ás súas aplicacións. 

 Resolver problemas sinxelos que contribúan a reforzar as estruturas. 

 Recoñecer a utilidade práctica e o valor estético de grandes estruturas 

presentes no teu contorno máis próximo. 

 UD6. 

 Comprender a natureza eléctrica da materia. 

 Definir os conceptos de voltaxe, intensidade e resistencia. 

 Coñecer as unidades das principais magnitudes eléctricas no Sistema 
Internacional. 

 Describir a lei de Ohm e resolver algún problema sinxelo. 

 Clasificar distintos tipos de materiais polas súas capacidades de condución ou 
illamento. 

 Describir os distintos elementos dun circuíto. 

 Diferenciar os conceptos de xeradores, receptores e elementos de control. 

 Construír interruptores e pulsadores con elementos caseiros. 

 Montar circuítos con lámpadas en serie e en paralelo, e ser capaces de predicir 
seu funcionamento. 

 UD7. 

 Diferenciar hardware e software. 

 Clasificar distintos periféricos segundo sexan de entrada, de saída ou de 
entrada e saída. 

 Sinalar as características principais da memoria RAM, os microprocesadores e 
os dispositivos de almacenamento. 

 Describir o uso doutros periféricos, sen entrar en detalles das súas 
características: módem, teclado, rato, impresoras, etc. 

 Identificar os compoñentes fundamentais do ordenador, os seus periféricos e os 
portos de conexión.  

 Explicar o significado do tamaño en píxeles dunha imaxe sobre o monitor, 
relacionándoo coa resolución da pantalla. 
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 Diferenciar os distintos portos de conexión nun ordenador, relacionando cada 

periférico co porto a que se conecta. 

 UD8. 

 Iniciar e apagar un sistema operativo calquera (Linux, Windows). Escoller algún 

programa de referencia e abrilo, cerralo e desprazar a ventá da aplicación. 

 Crear unha carpeta persoal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, música. 

Copiar e mover arquivos dunhas carpetas a outras dentro desta carpeta persoal. 

 Crear accesos directos a aplicacións, carpetas ou documentos no escritorio. 

 Manter posturas saudables á hora de utilizar un ordenador persoal. 

 Manexar con fluidez o Panel de control de Windows. 

 Manexar con fluidez a configuración de Linux e algún dos seus xestores de 

arquivos. 

4.7.2. Procedementos para a realización da avaliación inicial. 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica 

sinxela para avaliar o grao de dominio dos contidos que se consideran imprescindibles 

para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá 

repercusión na cualificación da materia. Pero servirá para establecer o punto de partida 

en canto a: contidos, secuenciación e temporalización dos mesmos. Deste xeito 

comprobaremos se a planificación inicial que establecemos na presente programación e 

axeitada ou polo contrario teremos que axustala as necesidades dos grupos de alumnos. 
 Antes da sesión de avaliación inicial, e mediante observación directa na aula, tamén se 

recollerá información das peculiaridades da forma de aprender de cada alumno/a (habilidades, 

estratexias e destrezas desenvolvidas, e dicir, manexo de procedementos).   

 

4.7.3. Procedementos de avaliación.  

Avaliación ordinaria 

Apartado A 
A valoración das probas escritas farase seguindo os criterios de avaliación 
fixados en cada unidade didáctica. O resultado de cada unha das probas 
rexistrarase na ficha correspondente do caderno do profesor para cada unha 
das avaliacións. A nota do apartado A será a media aritmética das probas 
realizadas na avaliación que corresponda, coas especificacións recollidas no 
cadro anterior. Á nota obtida restarase a puntuación que corresponda, 
segundo as faltas de ortografía que teña o alumno en cada proba escrita que 
realice e atendendo aos acordos fixados polo claustro de profesores. 
 
Apartado B 
A valoración dos proxectos farase empregando a ficha que se adxunta a esta 
programación como Anexo I e que formará parte do caderno do profesor. 
 
Apartado C 
A valoración desta apartado farase empregando a ficha que se adxunta a 
esta programación como Anexo II e que formará parte do caderno do 
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profesor. 
 
Apartado D 
A valoración do comportamento e actitude na aula farase coa observación 
diaria do alumno. O profesor fará tódalas anotacións que considere no seu 
caderno durante toda a avaliación, a fin de poder outorgar unha valoración 
entre 0 e 10 puntos.  
 
 Avaliación extraordinaria 

  
  A avaliación extraordinaria farase con probas escritas nas datas que 
estableza o calendario escolar e na sesión que fixe o calendario de exames do 
centro. A valoración destas probas será de 0 a 10 puntos podendo expresarse 
con un decimal. A nota final será a obtida nestas probas. 
 

 Avaliación de materias pendentes 
 
 A avaliación de materias pendentes farase con probas escritas nas datas que 
se establezan e ca entrega de traballos establecidos polo profesor (si así o 
considera necesario) durante o curso, e que serán entregados antes de facer as 
correspondentes probas para a súa corrección. Os alumnos poderán empregar 
as horas de titoría para resolver calquera dúbida sobre as actividades ou 
contidos da materia. A nota final será a media aritmética da proba escrita e 
dos traballos entregados. 
 

 Probas de recuperación  

 O alumno que, na avaliación, obteña unha cualificación de 1,2,3 ou 4 puntos 
fará a correspondente proba de recuperación. Serán probas escritas e tamén se 
poderá solicitar a entrega de traballos si o profesor o considera oportuno. Para 
obter a nota final tomarase a calificación da proba escrita (apartado A), 
traballos entregados (apartado B) e recuperando a nota obtida polo alumno nos 
apartados C e D da correspondente avaliación.  
Estas probas faranse ao inicio da seguinte avaliación para a 1ª e 2ª e para a 3ª 
avaliación nos derradeiros días lectivos do mes de xuño. 
 

4.7.4. Instrumentos de avaliación. 

 

Apartado Instrumentos de Avaliación  Observacións Ponderación 

A 

Resultados obtidos nas distintas 

probas escritas feitas en cada 

avaliación. 

Cada proba escrita valorarase de 0 

a 10 puntos, podendo expresarse 

ata 1 decimal. O alumno non poderá 

acadar unha nota de 5 (aprobado), 

aínda que a media aritmética sexa 

superior, cando a nota en algunha 

destas probas sexa inferior a 3 

puntos. 

40,00% 
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B 

Traballos e proxectos feitos na 

aula-taller. 

Cada proxecto valorarase de 0 a 10 

puntos, podendo expresarse ata 1 

decimal. 
30,00% 

C 

Realización das tarefas que fai o 

alumno na aula ou na casa. 

Caderno de clase. 

As tarefas e caderno de clase 

valorarase de 0 a 10 puntos, 

podendo expresarse ata 1 decimal. 
15,00% 

D 

Comportamento e actitude na 

aula.(participación, colabor., 

respeto, interese). 

Valorarase de 0 a 10 puntos, sen 

decimais.  
15,00% 

 

4.7.5. Criterios de cualificación. 

A cualificación dos alumnos farase do seguinte xeito para cada unha das 

avaliacións durante o curso académico: 

 

 Cualificación 1ª,2ª e 3ª avaliación  

 

  
 

 
Cualificación avaliación ordinaria 

 
A nota final desta avaliación será a media aritmética das tres avaliacións. 

No caso de ter feito probas de recuperación terase en conta a cualificación máis 
alta das dúas: da avaliación ou da recuperación correspondente. 

Con carácter xeral, para superar a materia requirirase a superación das 
tres avaliacións. Non obstante, pode superarse a materia cunha avaliación 
negativa se a cualificación desta e de 3,5 ou 4 puntos e o resultado da media 
das tres avaliacións é igual ou superior a 5 puntos. despois de aplicado o 
redondeo establecido.  

 
Cualificación das probas de recuperación  

 
 
 

Cualificación avaliación extraordinaria 
 

A nota nesta avaliación será a obtida na correspondente proba escrita 
que será valorada de 0 a 10 puntos. 

 
Cualificación das materias pendentes 

 
 
 
Nota: 

Cualificación = apartado A x 0,4 + apartado B x 0,3 + apartado C x 0,15 + apartado D x 0,15 

Cualificación = apartado A x 0,4 + apartado B x 0,3 + apartado C x 0,15 + apartado D x 0,15 

Cualificación = apartado A x 0,5 + apartado B x 0,5  
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Cando en calquera das avaliacións non se fagan algunha das probas, ben 
sexa o apartado A, ou o apartado B, actuarase do seguinte xeito para obter a 
nota da avaliación que corresponda: 

 si non fixemos o apartado A (probas escritas), a ponderación dos 
restantes apartados será a seguinte:  

 
 
 

 si non fixemos o apartado B (traballos e proxectos), a ponderación 
dos restantes apartados será a seguinte: 

 

 

 

 

 De conformidade co establecido na normativa vixente, as cualificacións 
de cada avaliación, consignadas na acta e no boletín correspondentes, serán as 
seguintes para a ESO:  
 

Expresión Escala numérica Tipo cualificación  

Insuficiente (IN) 1 ao 4,4 Negativa 

Suficiente (SU) 4,5 ao 5,4 Positiva 

Ben (BE) 5,5 ao 6,4 Positiva 

Notable (NT) 6,5 ao 8,4 Positiva 

Sobresaliente (SB) 8,5 ao 10 Positiva 

 

 A nota que se introducirá na aplicación de xestión de centros da 
Consellería (XADE) nunca será inferior a 1 punto e non levará ningún decimal. 
 Considerarase superada a materia, cando despois de efectuado, no seu 
caso, o correspondente redondeo, se obteña unha puntuación, igual ou superior 
a 5 puntos. 

 

4.7.6. Procedemento para a cualificación das materias pendentes. 

O iniciarse o curso académico o xefe de departamento recordará os alumnos con materias 

pendentes que teñen que: volver estudar os contidos do curso anterior, facer e resolver 

tódalas actividades que foron propostas ao longo do curso. 

 No momento en que teñan calquera tipo de dúbida, empregarán as horas de titoría, 

neste caso do xefe do departamento, para resolvelas ou solicitar novas actividades que lle 

axuden a entender, superar e abordar con garantías a proba escrita da materia pendente.  

 Si o profesor o considera necesario elaborará novas actividades axeitas as 

necesidades específicas do alumno. 
 

Cualificación = 0 + apartado B x 0,6 + apartado C x 0,20 + apartado D x 0,20 

Cualificación = apartado A x 0,6 + 0 + apartado C x 0,20 + apartado D x 0,20 
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5. 3º ESO. 

5.1. OBXECTIVO. 
 

OBXECTIVOS COMPET  

Aprender e manexar as unidades de medida do sistema internacional C1,C5,C7    

Manexar, medir co calibre. Coñecer outros instrumentos medida directa C1,C5    

Sacar as principais vista dunha peza para a súa representación C1,C5,C7    

Acotar vistas seguindo as correspondentes normas C3,C7    

Manexar as ferramentas básicas de Sketchup C1,C7    

Saber que todos os plásticos están formados por grandes moléculas 

orgánicas chamadas polímeros. 

C1,C5,C7    

Aprender que os polímeros están formados por moléculas máis 

pequenas, os monómeros, e en que consiste o proceso de polimerización 

e os seus distintos tipos. 

C1,C5    

Distinguir os distintos tipos de plásticos, e coñecer a súa clasificación en 

termoplásticos, termoestables e elastómeros. 

C1,C5,C7    

Descubrir as estruturas internas dos materiais plásticos, e como estas 
inflúen nas súas calidades. 

C1,C5,C7    

Estudar algunhas das principais técnicas de produción de materiais 

plásticos. 

C1,C2,C5,C7    

Identificar algunhas das técnicas de mecanización dos plásticos, como o 

torneado, o fresado, o rectificado e o calandrado. 

C1,C5,C7    

Coñecer as distintas técnicas de unión dos materiais plásticos, como o 

aparafusado, a aplicación de adhesivos ou a soldadura. 

C1,C5,C7    

Estudar o reciclado dos materiais plásticos: a selección e recuperación, e 

os tres tipos de reciclado: o reciclado químico, o reciclado mecánico e o 

reciclado enerxético. 

C1,C2,C5,C7    

Coñecer as características principais dos materiais pétreos, e facer un 
repaso dos máis utilizados en construción, as súas propiedades e 
aplicacións. 

C3,C7    

Identificar as características máis importantes dos materiais cerámicos. C1,C7    

Dentro dos materiais cerámicos, deternos no estudio dos vidros, as súas 

propiedades, tipos de vidros e as cerámicas vítreas. 

C1,C5    

Coñecer outros tipos de materiais cerámicos, como as cerámicas 

especiais e compostas. 

C1,C5    

Afondar no estudio dos materiais de construción, como o xeso, o 

cemento, 

C1,C7    
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Aprender a identificar as propiedades mecánicas dos materiais, e, en 

función destas, seleccionar os que sexan máis axeitados para cada 

aplicación específica. 

C1,C7    

Repasar os contidos básicos relacionados cos circuítos eléctricos: 
compoñentes, agrupación dos elementos en serie ou en paralelo, etc. 

C1,C7    

Aprender a manexar diversos aparellos de medida moi empregados en 

electrotecnia, como o amperímetro, o voltímetro, o óhmetro ou o 

polímetro. Coñecer así mesmo as posibilidades que ofrece o polímetro 

para medir distintas magnitudes eléctricas. 

C1,C7    

Coñecer a lei de Ohm e saber cando é posible aplicala. C1,C2,C4,C7    

Diferenciar corrente continua e corrente alterna, e coñecer algúns 

xeradores de cada tipo de corrente, como as fontes de alimentación. 

C1,C2,C5,C7    

Aprender os conceptos máis básicos relacionados co manexo do xerador 

de frecuencias, a fonte de alimentación e o osciloscopio. 

C3,C8    

Coñecer a importancia dos materiais semicondutores na electrónica 

actual. 

C1,C8    

Saber cales son as características dos materiais semicondutores que os 

fan aptos para os circuítos electrónicos. 

C1,C8    

Aprender a valorar as aplicacións da electrónica na nosa sociedade. 

Repasar os contidos básicos relacionados cos circuítos eléctricos e 

electrónicos: compoñentes, agrupación dos elementos en serie ou en 

paralelo, etc. 

C1,C5,C7    

Saber interpretar esquemas de circuítos electrónicos nos que interveñen 

os compoñentes electrónicos básicos: díodos, resistencias e transistores. 

C4,C6,C8    

Aprender a resolver problemas, calculando intensidades e voltaxes, en 

circuítos nos que interveñen resistencias, díodos e transistores. 

C1,C5,C7    

Coñecer a simboloxía empregada para representar díodos e transistores. C1,C5,C7    

Aprender a interpretar gráficas que expliquen o funcionamento do díodo 

e do transistor. 

C1,C5,C7    

Coñecer as técnicas e as ferramentas empregadas para montar circuítos 

impresos. 

C1,C5,C7    

Estudar o funcionamento de díodos e transistores, poñendo atención, 

entre outros aspectos, á polarización dos compoñentes. 

C1,C2,C7    

Saber cales son as normas de seguridade básicas á hora de traballar con 

compoñentes electrónicos e ferramentas como o soldador. Coñecer os 

distintos tipos de enerxía presentes nos aparatos que utilizamos de forma 

cotiá. E saber cales son as transformacións enerxéticas que se producen 

cando os devanditos aparatos se poñen en funcionamento. 

C1,C6,C7    

Saber de que maneiras se obtén hoxe a enerxía, e como se distribúe 

dende os centros de produción ata os lugares de consumo. 

C1,C7    

Repasar cales son as fontes de enerxía máis utilizadas na actualidade, 

mostrando as principais vantaxes e desvantaxes de cada unha delas. 

C1,C5,C7    
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Comprender, a grandes trazos, o funcionamento de procesos técnicos 

relativamente complexos, como a produción de enerxía eléctrica nalgúns 

tipos de centrais. 

C1,C2,C5,C7    

Coñecer as magnitudes das que depende o consumo enerxético dos 

aparatos eléctricos que empregamos habitualmente no fogar. 

C1,C2,C5,C7    

Diferenciar os aparatos que consumen unha grande cantidade de enerxía 

eléctrica dos de baixo consumo. Coñecer cales son os distintos 

elementos que permiten gozar de instalacións de auga, gas, calefacción, 

electricidade e comunicacións nas vivendas. 

C1,C2,C7    

Aprender a valorar a importancia das instalacións técnicas na vida das 

persoas na actualidade. 

C1,C2,C7    

Coñecer os distintos elementos de protección que están presentes na 

instalación eléctrica de calquera vivenda. 

C1    

Identificar a infraestrutura necesaria (cables, canalizacións, etc.) para 

poder gozar das diferentes instalacións nunha vivenda. 

C1    

Comprender o funcionamento das instalacións de gas baseadas en 

circuítos de auga quente ou en acumuladores de calor. 

C1    

Comprender as dificultades que entraña o mantemento das diferentes 

instalacións estudadas ao longo da unidade (construción, reparacións, 

etc.). 

C1,C2,C3,C7    

Comprender a importancia de coñecer as características dunha 

instalación para lograr un bo mantemento e unha resposta áxil fronte ás 

posibles avarías. Coñecer como está formado un ordenador: cales son 

os compoñentes básicos aloxados na carcasa. 

C1,C2,C3,C7    

Saber como se conectan entre si os principais compoñentes dun 

ordenador. 

C1,C2,C3,C7    

Saber cales son as principais características dalgúns compoñentes dun 

ordenador, como a placa base, a memoria, o disco duro, as unidades de 

disco ou as tarxetas de expansión. 

C1    

Identificar os compoñentes dun ordenador a partir de fotografías. C1    

Asociar a potencia necesaria nun equipo informático coas tarefas que se 

van desenvolver con él. 

C1,C2,C3,C7    

Asumir que os avances en informática son continuos, pero que non é 

necesario dispoñer dos compoñentes máis avanzados para desenvolver 

tarefas variadas cando se utiliza un ordenador. 

C1,C7    

Identificar un ordenador cunha máquina na que é sinxelo substituír uns 

compoñentes por outros. Coñecer a evolución que experimentaron os 

ordenadores persoais nos últimos anos. 

C3    

Identificar o rato como un dispositivo de especial importancia na 

comodidade do manexo dos ordenadores actuais. 

C3    

Saber cales son as tarefas básicas levadas a cabo polo sistema 

operativo. 

C1    

Saber que existen no mercado distintos sistemas operativos, moitos deles 

funcionando a base de ventás. 

C1,C2    
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Comprender a importancia que teñen para a informática as linguaxes de 

programación e as persoas que os manexan. 

C1    

Saber que existen diferentes linguaxes de programación, cada un apto 

para unha tarefa 

C1    

Adquirir os conceptos básicos sobre programación, utilizando 

organigramas. 

C1,C2    

Coñecer as ferramentas axeitadas para manexar grandes volumes de 

información. 

C1    

Coñecer as principais características da linguaxe HTML e as súas 

aplicacións actuais. Coñecer os principais sistemas de comunicación 

empregados polas persoas ao longo da historia. 

C1)    

Saber como ten lugar unha conversación telefónica, coñecendo cales son 

os procesos (antes manuais) que se levan a cabo automaticamente. 

C1,C4,,C8    

Coñecer os métodos empregados na actualidade para lograr unha 

comunicación de calidade, por exemplo empregando cables de fibra de 

vidro que substitúen ás liñas de cobre convencionais. 

C1    

Aprender a valorar a comunicación como unha necesidade básica das 

persoas: somos animais comunicativos. 

C1,C2    

 

5.2. CONTIDOS. 
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UNIDADE 1 METROLOXÍA 

 

 Coñecer os conceptos de magnitude, compara e unidade. 

 Manexo das principais unidades do sistema internacional. 

 Múltiplos e divisores da unidade básica. 

 Instrumentos de medición directa. Manexo e tipos de calibre. 

 

UNIDADE 2 VISTAS. DESEÑO 3D CON SKETCHUP 

 

 

METROLOXÍA 

MEDICIÓN INSTRUMENTOS DE 

MEDIDA 

Medición directa 

calibre 

pálmer 

comparadores 

Reloxios comparadores 

verificación 

magnitude comparar unidade 

Unidades de lonxitude 
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 Aprender como se obteñen as principais vistas dunha peza. 

 Vistas necesarios para a súa correcta representación. 

 Perspectiva isométrica. Representación. 

 Perspectiva caballera. Representación. 

 Diferencias entre perspectiva isométrica e caballera. 

 

UNIDADE 3 OS PLÁSTICOS 

 

 Polímeros e monómeros: a polimerización e os seus tipos. 

 Clasificación dos materiais plásticos: termoplásticos, termoestables e 
elastómeros. 

 Principais técnicas para a obtención de plásticos, e para a súa mecanización e 
unión. 

 O proceso de reciclado dos materiais plásticos: tipos de reciclado. 

 

UNIDADE 4 OS MATERIAIS NA CONSTRUCIÓN 

 

 Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito. 

 Materiais cerámicos: as súas características, os vidros e as cerámicas especiais 
e compostas. 

Perspectiva isométrica 

VISTAS 

Vistas en perspectiva 

Perspectiva caballera 

Acotación 

Deseño 3D con Sketchup 

Tipos Normas  Manexo das ferramentas  

básicas do programa 

Representación  

de pezas sinxelas 
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 Materiais de construción: morteiro, formigón, cemento, asfalto e elementos 

prefabricados. 

 Propiedades mecánicas dos materiais. 

 

UNIDADE 5 MECANISMOS E MÁQUINAS  

 

 Pancas. Tipos de pancas. 

 Poleas e polipastos. 

 Plano inclinado, cuña e parafuso. 

 Mecanismos de transmisión. 

 Máquinas térmicas. 

 Motores para voar. 

 

UNIDADE 6 ELECTRICIDADE 

 

 Corrente eléctrica. 

 Lei de Ohm. 

 Os circuítos eléctricos. 

 As magnitudes eléctricas e a súa medida. Amperímetro, voltímetro, 
óhmetro e polímetro. 

 Tipos de corrente eléctrica: corrente continua e corrente alterna. 

Potencia. 

 

UNIDADE 7 ENERXÍA 

 

 Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, nuclear, radiante, sonora e 
eléctrica. 

 Transformacións de enerxía. 

 Uso da enerxía eléctrica. Produción, distribución e consumo de enerxía 
eléctrica. 

 Centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, térmica 
nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica 

 

UNIDADE 8 REDES INFORMÁTICAS: INTERNET 
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 Redes informáticas. Usuarios, dominios e grupos de traballo.  

 Estrutura cliente-servidor. 

 Transmisión de datos en redes informáticas. Colisións. 

 Tipos de redes de computadores. Redes LAN, MAN e WAN. Clasificación. 

 Redes cableadas (Ethernet) e redes sen fíos. Dispositivos wifi. 

 Hardware necesario para montar unha rede: adaptadores de rede, 
routers, concentradores, conmutadores, puntos de acceso, pontes, 
repetidores, pasarelas… 

 Configuración de redes informáticas en Windows e Linux. 

 Historia e evolución de Internet. 

 A estrutura de Internet e o seu funcionamento. As direccións IP.  

 Os dominios. Adxudicación de dominios. 

 Os distintos tipos de conexións a Internet: rede telefónica básica, RDSI, ADSL, 
cable, satélite, banda ancha sen fíos e PLC 

 

UNIDADE 9 INTERNET E COMUNIACIÓN 

 

 Aldea global e comunidades virtuais. 

 Comunicación sincrónica e asíncrona. 

 Correo electrónico, webmail. Arquivos adxuntos e emoticonas. 

 Foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución.  

 Chat, mensaxería instantánea, webcam. 

 Páxina web, servidor, URL. 

 O computador: un novo medio de comunicación. Os servizos de 
comunicación que ofrece Internet. 

 

5.3. MÍNIMOS EXIXIBLES. 
 UD1 

 Definir os conceptos de magnitude, compara e unidade. 

 Pasar dunhas unidades a outras (múltiplos e submúltiplos). 

 Manexo básico do calibre. Tomar medidas. 

 UD2. 

 Vistas principais para representar unha peza. 

 Identificar pezas en perspectiva isométrica. 

 Ferramentas básicas de Sketchup. 

 UD3. 

 Saber o que é un plástico. 

 Diferenciar os plásticos de calquera outro material de uso técnico. 

 Coñecer as principais propiedades dos plásticos 

 Operacións básicas de corte e unión de plásticos na aula-taller. 
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 UD4. 

 Diferenciar entre materiais pétreos e cerámicos. 

 Materiais empregados na construción. 

 Identificación das propiedades básicas dos materiais empregados na 
construción. 

 UD5. 

 Coñecer as principais máquinas simples. 

 Comprender o funcionamento das máquinas simples.  

 Como se poden asociar algunhas máquinas simples para chegar a máquinas 
complexas. 

 UD6. 

 Identificar as magnitudes eléctricas. 

 Coñecer e manexar a lei de Ohm. 

 Deferencias entre corrente alterna e continua. 

 UD7. 

 Funcionamento básico das principais centrais de produción eléctricas. 

 Manexo das principais unidades de medida da enerxía. 

 Elementos básicos das instalacións en vivendas. 

 Identificar algunhas das enerxías alternativas. 

 UD8. 

 Coñecer e comprender o funcionamento dunha rede de comunicación entre 
computadores. 

 Distinguir as redes por topoloxía. 

 Coñecer o funcionamento da rede Internet 

 Configurar unha conexión a internet. 

 UD9. 

 Coñecer os servizos básicos que ofrece Internet. 

 Manexo do correo electrónico. 

 Mantemento do navegador e do programa de correo. 

 Configurar unha conexión a internet. 

5.4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

AVALIACIÓN 
UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS MES 

1ª 

Avaliación inicial 1 Setembro 

UNIDADE1: Coñecementos básicos de 

metroloxía. Calibre 
6 Setembro/outubro 

Exame unidade 1  1 outubro 

UNIDADE2: Vistas. Deseño 3D con 

SketchUp 
9 outubro/novembro 
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Exame unidade 2 1 novembro 

UNIDADE3: Os plásticos 5 decembro 

Exame unidade 3 1 decembro 

2ª 

 Recuperación 1ª avaliación 1 xaneiro 

UNIDADE4: Materiais de construción 5 xaneiro 

Exame unidade 4 1 febreiro 

UNIDADE5: Mecanismos e máquinas 9 febreiro/marzo 

Exame unidade 5 1 marzo 

UNIDADE6: Electricidade 9 marzo/abril 

Exame unidade 6 1 abril 

3ª 

Recuperación 2ª avaliación 1 abril 

UNIDADE7: Enerxía 4 abril/maio 

Exame unidade 7 1  

UNIDADE8: Redes informáticas 5 Maio/xuño 

UNIDADE9: Internet e comunicación 3 xuño 

Exame unidade 8, 9 1 xuño 

Recuperación 3ª avaliación 1 xuño 

 

5.5. METODOLOXÍA. 
A descrita no apartado 4.5 

5.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Os descritos no apartado 4.6 

5.7. AVALIACIÓN. 
Introdución feita no apartado 4.7 

5.7.1. Criterios de avaliación. 

 UD1 

 Coñecer os conceptos de magnitude, comparar e unidade. 

 Manexo das unidades de medida. Múltiplos e submúltiplos. 

 Coñecer as partes do calibre. Manexo e toma de medidas. 

 Coñecer outros instrumentos de medición directa. 
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 UD2. 

 Coñecer as vistas que podemos obter para representar unha peza, e a súa 
colocación. 

 Vistas necesarias para a correcta representación dunha peza. 

 Coñecer as características da perspectiva isométrica e caballera e as súas 
diferenzas. 

 Principios que rixen as acotacións e normas a seguir para o seu correcto 
emprego. 

 Coñecer as ferramentas básicas do programa Sketchup. 

 Exercicios para a obtención das principais vista de pezas sinxelas. 

 Deseño e representación de pezas sinxelas en 3D con Sketchup. 

 UD3. 

 Coñecer a estrutura interna dos plásticos: polímeros, monómeros e tipos de 
polimerización. 

 Clasificar os plásticos en función das súas características e do seu 
comportamento ante a calor. 

 Describir as principais técnicas de produción das distintas clases de materiais 
plásticos. 

 Describir algunhas das técnicas de mecanización de plásticos: torneado, 
fresado... 

 Identificar e clasificar os distintos tipos de plásticos reciclables, e coñecer os 
tres métodos de reciclado: mecánico, enerxético e químico. 

 UD4. 

 Distinguir entre materiais pétreos e cerámicos e recoñecer algúns dos pétreos 
que máis se usan en construción. 

 Identificar as principais características dos materiais cerámicos. 

 Descubrir os materiais máis usados en construción, distinguindo as súas 
propiedades e formas de produción e aplicación. 

 Identificar na práctica as propiedades mecánicas dos materiais. 

 UD5. 

 Coñecer os fundamentos das máquinas simples. 

 Comprender o uso dos mecanismos simples como compoñentes de máquinas 
complexas. 

 Aprender a deseñar máquinas sinxelas que resolvan necesidades e problemas. 

 Valorar o uso das máquinas o longo da historia e a súa importancia na evolución 
actual. 

 UD6. 

 Medir magnitudes eléctricas en circuítos eléctricos básicos. 

 Resolver circuítos aplicando a lei de Ohm e expresar as magnitudes eléctricas 
nas súas unidades axeitadas. 

 Elaborar esquemas de circuítos eléctricos a partir dunha montaxe sinxela de 
laboratorio e viceversa. 

 Saber utilizar un polímetro para medir intensidades ou diferenzas de potencial 
nun circuíto eléctrico. 

 UD7. 

 Describir o funcionamento básico das principais centrais eléctricas utilizadas no 
noso país. 
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 Identificar transformacións de enerxía en aparatos que utilizamos 

cotidianamente no colexio, nas industrias, nos medios de transporte, no fogar... 

 Describir os elementos principais que forman a instalación eléctrica nunha 
vivenda. 

 Comparar os procedementos empregados para producir enerxía eléctrica nas 
diferentes centrais. 

 Clasificar os aparatos eléctricos en función do seu elevado ou reducido consumo 
de enerxía en dous grandes grupos: aparatos que consumen moito (producen 
calor, xeralmente) e aparatos que consumen pouco. 

 UD8. 

 Coñecer e comprender o funcionamento dunha rede de comunicacións entre 
computadores. 

 Utilizar adecuadamente diferentes dispositivos necesarios para montar unha 
rede informática. 

 Distinguir dúas ou máis redes informáticas tendo en conta diferentes criterios: 
tipo de medio físico que conecta os diversos equipos da rede, topoloxía da rede, 
área que abarca a mesma, etc. 

 Montar e desmontar fisicamente unha rede informática de área local (LAN ou 
WLAN). 

 Avaliar as vantaxes e inconvenientes de distintas conexións a Internet. 

 Describir a estrutura e o funcionamento da rede Internet. 

 Coñecer as redes de banda ancha e describir o seu funcionamento. 

 Configurar unha conexión a Internet. 

 UD9. 

 Enumerar e describir con certo detalle os servizos que ofrece Internet. 

 Utilizar o correo electrónico, un servizo de chat, a mensaxaría instantánea ou 
un foro. 

 Enviar e recibir correos electrónicos cun programa-cliente de correo e vía web. 

 Controlar e identificar o correo lixo ou spam que chega a un computador. 

5.7.2. Procedementos para a realización da avaliación inicial. 

Aplicarase o descrito no apartado 4.7.2 

5.7.3. Procedementos de avaliación. 

Aplicarase o descrito no apartado 4.7.3 

5.7.4. Instrumentos de avaliación. 

Os descritos no apartado 4.7.4 

5.7.5. Criterios de cualificación. 

Os descritos no apartado 4.7.5 

5.7.6. Procedemento para a cualificación das materias pendentes. 

Aplicarase o descrito no apartado 4.7.6 
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6. 4º ESO. 

6.1. OBXECTIVOS. 
 

OBXECTIVOS COMPET 

Repasar os coñecementos básicos sobre o funcionamento dos 

circuítos eléctricos.  

C1,C5,C7    

Recordar a función e magnitude de resistencias fixas e variables. C1,C5    

Identificar os compoñentes necesarios para montar un circuíto 

electrónico que cumpra unha determinada función. 

C1,C5,C7    

Coñecer o papel que desempeñan os diferentes compoñentes dun 

circuíto electrónico: resistencias, condensadores, transistores, 

díodos... 

C1,C5,C7    

Montar circuítos utilizando relés. C1,C2,C5,C7    

Coñecer os estados de funcionamento dun transistor e ser capaz de 

analizar circuítos electrónicos dotados de transistores, co fin de 

calcular as magnitudes eléctricas fundamentais. 

C1,C5,C7    

Coñecer en que consiste o fenómeno da amplificación de sinais 

eléctricos en montaxes baseadas en transistores. 

C1,C5,C7    

Saber como montar circuítos electrónicos sinxelos. C1,C2,C5,C7    

Aprender a utilizar un software de simulación de circuítos 

eléctricos e electrónicos. 

C3,C7    

Coñecer as propiedades da álxebra de Boole. C1,C7    

Obter a primeira forma canónica a partir dunha táboa de verdade. C1,C5    

Implementar unha función lóxica utilizando circuítos dixitais 

elementais. 

C1,C5    

Comprender a importancia da miniaturización dos compoñentes 

electrónicos para a introdución dos circuítos electrónicos en 

aparatos de uso cotián. 

C1,C7    

Saber como funcionan e cál é a utilidade das diferentes portas 

lóxicas utilizadas en circuítos electrónicos modernos. 

C1,C7    

Saber como se fabrican na actualidade os circuítos integrados. C1,C7    

Aprender algunhas das características básicas dos circuítos 

integrados. 

C1,C7    

Identificar problemas susceptibles de ser resoltos mediante a 

utilización de portas lóxicas. 

C1,C2,C4,C7    

Analizar o funcionamento de circuítos que inclúen portas lóxicas. C1,C2,C5,C7    
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Coñecer os principais sistemas de comunicación empregados polas 

persoas ao longo da historia. 

C3,C8    

Saber como ten lugar unha conversación telefónica, coñecendo 

cáles son os procesos (antes manuais) que se levan a cabo 

automaticamente. 

C1,C8    

Diferenciar entre os distintos receptores telefónicos actuais: fixos e 

móbiles. 

C1,C8    

Coñecer os métodos empregados na actualidade para lograr unha 

comunicación de calidade. Por exemplo, empregando cables de 

fibra óptica que substitúen ás liñas de cobre convencionais. 

C1,C5,C7    

Aprender a valorar a comunicación como unha necesidade básica 

das persoas: somos animais comunicativos. 

C4,C6,C8    

Coñecer os distintos sistemas empregados para mellorar a 

transmisión das ondas electromagnéticas, como, por exemplo, a 

modulación en frecuencia (FM) en amplitude (AM). 

C1,C5,C7    

Coñecer o espectro radioeléctrico empregado na actualidade nos 

diferentes sistemas de comunicación: radio, telefonía, televisión... 

C1,C5,C7    

Coñecer as carac. dos novos formatos empregados para divulgar 

imaxes e sons: os discos DVD e os arquivos mp3. 

C1,C5,C7    

Coñecer os distintos elementos que forman un sistema de control 

automático. 

C1,C5,C7    

Describir as características xerais e o funcionamento dun robot. C1,C2,C7    

Describir o papel e o funcionamento dun sensor e coñecer as 

características dos principais tipos de sensores. 

C1,C6,C7    

Saber a función que ten a realimentación nos sistemas de control 

automático. 

C1,C7    

Coñecer diversas aplicacións dos robots na industria, explicando 

algunhas das vantaxes dos robots fronte a mecanismos 

automáticos, por exemplo. 

C1,C5,C7    

Saber deseñar e construír un robot sinxelo con varios sensores. C1,C2,C5,C7    

Aprender a ensamblar a mecánica e a electrónica nun proxecto, de 

maneira que un motor determinado sexa capaz de mover a 

estrutura elixida como soporte para un robot. 

C1,C2,C5,C7    

Coñecer o funcionamento e utilizar unha tarxeta controladora. C1,C2,C7    

Aprender a utilizar os diagramas de fluxo ao realizar tarefas de 

programación. 

C1,C2,C7    

Introducir o concepto de controladora. C1    

Mostrar cáles son as principais controladoras dispoñibles na aula de 

Tecnoloxía e no ámbito educativo. 

C1    

Mostrar as conexións básicas. C1    
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Coñecer as interfaces dalgunha das controladoras empregadas no 

taller de tecnoloxía. 

C1,C2,C3,C7    

Coñecer os fundamentos básicos da linguaxe LOGO. C1,C2,C3,C7    

Presentar o diagrama de bloques dun sistema de control por 

ordenador. 

C1,C2,C3,C7    

Mostrar as accións básicas que poden realizarse cun control de 

ordenador: poñer en marcha interruptores e motores, captación de 

sinais de sensores. 

C1    

Revisar o concepto de sinal analóxico e de sinal dixital. C1    

Presentar un sistema sinxelo de control por ordenador. C1,C2,C3,C7    

Coñecer cáles son os principais elementos que forman os circuítos 

pneumáticos e hidráulicos. 

C1    

Saber como funcionan os circuítos pneumáticos e hidráulicos, 

identificando as súas vantaxes. 

C1,C7    

Coñecer a existencia de software empregado para simular circuítos 

pneumáticos e hidráulicos. 

C3    

Aprender a manexar algunha aplicación que permite deseñar e 

simular o comportamento de circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

C3    

Coñecer as principais aplicacións dos circuítos pneumáticos e 

hidráulicos. 

C1    

Identificar dispositivos pneumáticos e hidráulicos no ámbito 

inmediato. 

C1,C2    

Coñecer os principios físicos que rexen o funcionamento de 

circuítos pneumáticos e hidráulicos. 

C1    

Mostrar os elementos básicos que, dentro do fogar, forman as 

instalacións eléctricas de auga, gas, calefacción e comunicacións. 

C1    

Describir as principais normas de seguridade para o uso do gas e a 

electricidade. 

C1,C2    

Presentar os principais compoñentes das redes de distribución de 

auga, gas e electricidade. 

C1    

Mostrar as características básicas do proceso de combustión de gas. C1)    

Transmitir as principais normas de aforro enerxético na calefacción 

e examinar os principais elementos de perda de calor nunha casa. 

C1,C4,,C8    

Coñecer os distintos tipos de sinais que permiten a comunicación 

do fogar cara a e dende o exterior. 

C1    

Familiarizar os alumnos con procedementos sinxelos de detección 

de avarías e de pequenas reparacións que non necesitan, polo 

común, dun profesional. 

C1,C2    

Asociar a evolución das persoas coa continua busca de mellores 

medios e produtos técnicos. 

C1,C4,C7,C8    
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6.2. CONTIDOS. 
 

UNIDADE 1 ELECTRÓNICA 

 

 Compoñentes dos circuítos electrónicos: resistencias, condensadores, díodos e 
transistores. 

 Asociación de resistencias. Tipos de resistencias. Resistencias variables. 

 Funcionamento dun condensador. Tipos de condensadores. Carga e descarga dun 
condensador. 

 Funcionamento do transistor. Uso do transistor como interruptor. Uso do 
transistor como amplificador. 

 Semicondutores e díodos. Díodos LED. 

 Construción de circuítos impresos. 

 Simuladores de circuítos. 

 

UNIDADE 2 ELECTRÓNICA DIXITAL 
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 Álxebra de Boole. Operacións booleanas. 

 Formulación dixital de problemas tecnolóxicos. Tradución de problemas 
tecnolóxicos á linguaxe da lóxica dixital. Primeira forma canónica. 

 Implementación de funcións lóxicas. 

 Drivers ou buffers. 

 Circuítos integrados. Características e evolución. Exemplos de circuítos 
integrados moi utilizados. 

 Fabricación de chips. 

 Portas lóxicas. Tipos de portas lóxicas. Familias lóxicas. 

 Portas lóxicas en circuítos integrados. 

 Utilización de portas lóxicas en circuítos. 

 

UNIDADE 3 INSTALACIÓNS 
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 Electricidade na casa. 

 Fase, neutro e terra. Cadro de protección. 

 Interruptor de control de potencia (ICP). 

 Interruptor xeral automático (IGA). 

 Diferencial e interruptor automático (IA). 

 Rede de distribución da auga: potabilizadoras e depuradoras. 

 Elementos propios das diferentes redes: electricidade, auga e gas. 

 Gasoduto, bombona e GLP. 

 Confort térmico, perdas de calor e conservación enerxética. 

 As comunicacións. Modem e decodificador. 

 Arquitectura bioclimática. 

 

UNIDADE 4 TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN 
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 Os sistemas de comunicacións. 

 As comunicacións por cable: o telégrafo e o teléfono. 

 As comunicacións inalámbricas: a radio e a televisión. 

 Os sistemas de localización por satélite: o GPS. 

 Os discos DVD e os arquivos mp3. 

 O futuro das comunicacións no fogar. 

 

UNIDADE 5 CONTROL E ROBÓTICA  
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 A orixe dos robots. 

 Automatismos. 

 Sistemas de control. Tipos de sistemas de control: en lazo aberto e en lazo 
pechado. 

 Elementos dun sistema de control en lazo pechado. 

 Robots. Compoñentes dun robot. O movemento de robots. 

 Deseño e construción de robots non programables. Electrónica, mecánica. 

 Compoñentes que incorporan robots sinxelos: motores, transistores, sensores, 
díodos. 

 

UNIDADE 6 CONTROL POR ORDENADOR 
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 Control por ordenador. 

 Controladoras e interfaces de control. 

 Dispositivos de entrada-saída de control. 

 Tipos de controladoras. 

 Codificación de programas en BASIC. 

 Codificación de programas en MSWLogo. 

 Interfaces de control e programación. 

 Diagramas de fluxo. 

 

UNIDADE 7 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA 
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 Fundamentos da pneumática. Circuítos pneumáticos. 

 Magnitudes útiles en pneumática. 

 Elementos que compoñen un circuíto pneumático. Simboloxía. 

 Estrutura xeral dos sistemas pneumáticos. 

 Fundamentos da hidráulica. Circuítos hidráulicos. 

 Principio de Pascal. 

 Lei de continuidade. 

 

 

 

6.3. MÍNIMOS EXIXIBLES. 
 UD1 

 Distinguir compoñentes electrónicos básicos. 

 Saber como se carga e descarga un condensador e para que serven. 

 Coñecer o funcionamento dun relé. 

 Montar circuítos sinxelos con motores e relés. 

 Coñecer o funcionamento dos díodos. 
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 UD2. 

 Coñecer as portas lóxicas básicas. 

 Asociar a porta lóxica coa función que realiza. 

 Deseño de circuítos básicos con portas lóxicas. 
 UD3. 

 Coñecer o funcionamento das instalacións que nos podemos atopar nunha 
 vivenda. 

 Identificar cada unha das partes das instalacións. 

 Facer esquemas básicos de funcionamento manexando a simboloxía básica.  

 Coñecer as fontes de enerxía necesarias para o abastecemento das 
 instalacións. 

 Buscar referencias a regulamentación que rixe en cada tipo de instalación. 

 UD4. 

 Coñecer os sistemas básico de comunicación empregados na nosa sociedade. 

 Diferenciar entre comunicacións por cable e inalámbricas.  

 Aplicacións dos sistemas de comunicación que somos capaces de recoñer. 

 UD5. 

 Recoñecemento dun robot. 

 Tecnoloxía básica que empregan os robots. 

 Identificar os sistemas de control. 

 Aplicacións na industria. 
 UD6. 

 ¿Qué é unha controladora?. 

 ¿Qué dispositivos necesitamos para facer o control dende un ordenador? 

 Software necesario para facer o control dende un ordenador. 

 Aplicacións prácticas de control. 

 UD7. 

 Identificación dos compoñentes dun circuíto pneumático. 

 Identificación dos compoñentes dun circuíto hidráulico. 

 Coñecer o funcionamento de circuítos básicos. 

 Coñecer a simboloxía empregada en ambos tipos de circuítos. 

6.4. TEMPORALIZACIÓN. 
 

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

AVALIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS SESIÓNS MES 

1ª 

Avaliación inicial 1 Setembro 

UNIDADE1: Eléctronica 12 setembro/outubro 

Exame unidade 1  1 outubro 

UNIDADE2: Eléctronica dixital 11 outubro/novembro 

Exame unidade 2 1 novembro 
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UNIDADE3: Instalacións en vivendas 11 novembro/decemb. 

Exame unidade 3 1 decembro 

2ª 

 Recuperación 1ª avaliación 1 xaneiro 

UNIDADE4: Tecnoloxía da comunicación 11 Xaneiro/febreiro 

Exame unidade 4 1 febreiro 

UNIDADE5: Control e robótica 26 Febr./marzo/abril 

Exame unidade 5 1 abril 

3ª 

Recuperación 2ª avaliación 1 abril 

UNIDADE6: Control por ordenador 6 maio 

Exame unidade 6 1 maio 

UNIDADE7: Neumática e Hidráulica 12 Maio/ xuño 

Exame unidade 7 1 xuño 

Recuperación 3ª avaliación 1 xuño 

 

6.5. METODOLOXÍA. 
A descrita no apartado 4.5 

6.6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Os descritos no apartado 4.6 

6.7. AVALIACIÓN. 
Introdución feita no apartado 4.7 

6.7.1. Criterios de avaliación. 

 UD1 

 Explicar o funcionamento dun circuíto electrónico, distinguindo os seus 
compoñentes. 

 Explicar con claridade o fenómeno de carga e descarga dun condensador. 

 Deseñar circuítos sinxelos de control mediante relés. 

 Coñecer o transistor, o seu funcionamento e analizar a evolución de circuítos 
con transistores. 

 Montar circuítos con motores, condensadores e relés. 

 Montar circuítos con transistores e díodos. 

 UD2 
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 Describir o funcionamento de circuítos electrónicos nos que se introducen portas 
lóxicas. 

 Identificar a porta lóxica necesaria para cumprir unha función nun circuíto. 

 Elaborar táboas de verdade identificando sensores con variables booleanas e 
actuadores con funcións. 

 Obter a primeira forma canónica a partir dunha táboa de verdade. 

 Explicar a importancia dos drivers ou buffers nun circuíto. 

 Explicar o proceso de fabricación de circuítos integrados. 

 Explicar a evolución dos circuítos integrados e a súa influencia en todos os 
ámbitos da sociedade. 

 Deseñar circuítos con portas lóxicas que cumpran unha determinada función. 

 Explicar a utilidade da lóxica dixital no caso de situacións complexas, fronte ás 
situacións máis sinxelas, en que é máis interesante a utilización de circuítos 
eléctricos «convencionais». 

 UD3. 

 Enumerar os principais elementos das instalacións de auga, gas, electricidade, 
calefacción e comunicacións. 

 Describir as funcións dos principais elementos das instalacións de auga, gas, 
electricidade, calefacción e comunicacións. 

 Describir a estrutura e principais elementos das redes de distribución de auga e 
electricidade. 

 Coñecer as principais normas de seguridade no uso de aparatos eléctricos e de 
gas. 

 Coñecer as regras de conservación enerxética calorífica nun fogar. 

 Enumerar as vantaxes da arquitectura bioclimática. 

 UD4. 

 Coñecer os sistemas de comunicación. 

 Distinguir entre sistemas de comunicación por cable e inalámbricos. 

 Coñecer os novos sistemas de comunicación e localización. 

 Ámbitos de emprego de cada un dos distintos sistemas .  

 UD5. 

 Explicar o funcionamento dun sistema de control de lazo pechado. 

 Elaborar esquemas que mostren o funcionamento dun sistema de control 
automático, explicando ademais a súa función. 

 Explicar o funcionamento básico dos elementos que compoñen a electrónica dun 
robot. 

 Comprender o funcionamento dos principais tipos de sensores. 

• De luz. • De temperatura. • De contacto. 

 Coñecer as técnicas básicas empregadas na construción de robots non 
programables. 

 Analizar circuítos electrónicos que describen o funcionamento dun robot non 
programable. 

 Deseñar e construír un robot sinxelo dotado de varios sensores. 
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 Modificar o deseño dun robot co obxectivo de cambiar a súa resposta fronte a 
determinados estímulos. 

 Diferenciar os compoñentes dun robot e describir as súas principais 
características, diferenciando a función de cada elemento. 

 UD6. 

 Distinguir os principais elementos de entrada e saída dun sistema de control. 

 Describir as características dunha controladora, prestando especial atención ás 
súas saídas e entradas, tanto analóxicas como dixitais. 

 Utilizar a controladora para examinar o funcionamento dun sistema a través do 
ordenador. 

 Elaborar procedementos sinxelos de control en linguaxe LOGO. 

 Elaborar diagramas de fluxo. 

 Elaborar programas que controlen as entradas e saídas dunha controladora. 

 Manexar sinxelos circuítos electrónicos a partir dun ordenador e unha 
controladora. 

 UD7. 

 Describir a estrutura dun sistema pneumático. 

 Describir a estrutura dun sistema hidráulico. 

 Explicar a función de cada un dos elementos que constitúen un circuíto 
pneumático. 

 Explicar a función de cada un dos elementos que constitúen un circuíto 
hidráulico. 

 Elaborar e interpretar circuítos pneumáticos e hidráulicos utilizando a 
simboloxía axeitada. 

 Utilizar software de simulación de pneumática e hidráulica para elaborar 
sinxelos circuítos con compresores, cilindros, válvulas, etc. 

6.7.2. Procedementos para a realización da avaliación inicial. 

Aplicarase o descrito no apartado 4.7.2 

6.7.3. Procedementos de avaliación. 

Aplicarase o descrito no apartado 4.7.3   

6.7.4. Instrumentos de avaliación. 

Os descritos no apartado 4.7.4 

6.7.5. Criterios de cualificación. 

Os descritos no apartado 4.7.5 

6.8. PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES. 
Aplicarase o descrito no apartado 4.7.6 

7. PLAN DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES. 
Haga clic aquí para escribir texto. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A diversidade é algo que está presente na aula, dado que cada alumno defínese por 

ter as súas propias motivacións e intereses, capacidade de aprendizaxe e 

comprensión, e un entorno diferente que inflúe na súa conduta e criterio. Polo tanto 

nas nosas aulas atopamos alumnos con distintos niveis de coñecemento, distinta 

madurez e diferentes procesos de aprendizaxe. 

 A través da programación atenderemos as distintas necesidades e 

características individuais dos alumnos para que podan acadar os obxectivos e 

competencias marcadas. Empregando diferentes tipos de actividades de reforzo e 

ampliación. 

 A actual lei educativa, Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Eduación (LOE), 

modifica a anterior introducindo a terminoloxía de alumnos con “Necesidade 

Específica de Apoio Educativo” (NEAE), dirixido a aqueles alumnos que requiran unha 

atención educativa diferente a ordinaria.  

 Dentro da Diversidade podemos atoparnos con alumnos que respondan as 

seguintes características: 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiais. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuais. 

 Dificultades específicas de aprendizaxe. 

 Incorporación tardía ao sistema educativo, por proceder doutros países ou por 
outros motivos. 

 Condicións persoais ou de historia escolar. 
 

 O principio básico da labor docente co alumnado destas características, que 

recolle a LOE é a normalidade no trato, a inclusión no ámbito educativo da aula, 

exercendo unha atención personalizada e individualizada.  

 

 Polo tanto estes alumnos con necesidades educativas especiais beneficiaranse 

desta atención personalizada e individualizada a través das seguintes adaptacións 

curriculares: 

 Cambios metodolóxicos. 
 Prioridade en algúns obxectivos e contidos. 
 Modificacións no tempo de consecución dos obxectivos fixados para a 
 unidade didáctica. 
 Adecuacións nos criterios de avaliación en función das súas dificultades 
 específicas. 
 Traballo en pequenos grupos. 
 Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 
 As visitas e saídas o entorno. 
 O uso do ordenador e diversidade de materiais e recursos. 
 Disposición adecuada do mobiliario e coidado nas condicións ambientais 
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 (acústica, visibilidade, etc…). 
 Actividades de reforzo. Fichas de reforzo para cada unha das unidades 
didácticas. 
 Actividades de ampliación. Fichas de ampliación para cada unha das 
unidades didácticas. 

  A atención a diversidade contemplase en tres planos: a programación, a 

metodoloxía empregada e os materiais para o alumno/a e o  profesor. 

9. PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES. 
Tal como se recolle nos obxectivos xerais do proxecto educativo do noso centro, 
o obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso 
de maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de 
superación, e que fomente a integración social e a realización individual, tanto 
intelectualmente como laboral do alumnado.  
Dende esta materia tamén se quere transmitir unha serie de valores ao noso 
alumnado para que os apliquen a súa vida cotiá. Entre outros valores 
traballaranse os seguintes: 
   
A) Aprender a ser responsable . Explicar as responsabilidades que deben 
aprender a adquirir os alumnos e alumnas para poder formarse máis 
axeitadamente como persoas:  

 Responsabilidade cun mesmo ou mesma.  

 Responsabilidade coas tarefas a desenvolver 

 Responsabilidade no emprego dos recursos que manexan.  

 Responsabilidade coa sociedade.  
 
B) Aprender a ser respectuoso/a. Aportar información, reflexión e debate sobre 
os catro ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir, 
unha convivencia equilibra. 

 Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma.  

 Aprender a ser respectuoso cas/cos demais.  

 Aprender a ser respectuoso co entorno. 

 Aprender a ser respectuoso coa diferenza.  
 
C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender 
os/as demais, de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións 
humanas, fomentar a comunicación entre as persoas e mellorar a sociedade. 
Poderían tratarse os seguintes temas:  
  

 Sensibilidade cas/cos demais.  

 Solidariedade e cooperación.   

 Amizade. 

 Civismo.  
 
D) Aprender a autorregularse. Explicar a importancia do autocoñecemento. Se 
o alumnado se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos 
negativos e poderá afrontar as contrariedades cunha actitude máis positiva. Os 
puntos a traballar serán:  
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1. Autocoñecemento.  
2. Autocontrol das emocións. 
3. Aceptación das normas.    

Alegría e optimismo. 

10. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR. 
En cada unha das unidades didácticas temos un apartado chamado curruncho da lectura 

no que hai anacos de texto relacionados ca materia de tecnoloxía, e en concreto ca 

unidade que se estuda. O alumno ten que ler cada un deles e responder a unhas 

cuestións ou facer unhas actividades propostas que tentan de reforzar a comprensión 

lectora.  

 Así mesmo inclúense direccións de páxinas web relacionadas ca unidade 

didáctica nas que o alumno poderá fomentar a lectura e ampliar o tema estudado. 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC. 
A marxe de que na materia de tecnoloxía hai unidades didácticas nas que se estudan 

as TIC. Este departamento tentará facer un uso didáctico e racional das TIC o longo de 

todo o curso e en tódalas ocasións que se considere necesario e adecuado o seu 

emprego. 

 Son moitos os recursos que podemos atopar na rede, e que teñen aplicación 

directa na materia. Ante isto o profesor fará unha selección das ferramentas e recursos 

que usará na aula e en cada unidade.  

 Algunhas das ferramentas que xa se están usando son: aula de informática para 

buscar información e recursos na rede, para uso de software de simulación de circuítos, 

presentacións, datos técnicos, etc. Pizarra dixital para o estudo das unidades 

didácticas elaboradas polo propio departamento. Plataforma educativa Moodle, na que 

o profesor vai poñendo os recursos a disposición dos alumnos, de xeito que podan facer 

uso dos mesmos tanto na aula como dende os seus fogares. Participación na páxina 

web do centro. 

 Uso do ordenador portátil como ferramenta de apoio en calquera momento na 

aula. 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA. 
Aínda que o plan de convivencia do noso centro está en proceso de 
elaboración, a través da materia pretendese facer aportacións nos seguintes 
aspectos: 

 Contribuír ao labor de concienciación sobre a importancia dunha 
axeitada convivencia escolar que permita unha mellor relación 
ensinanza-aprendizaxe.  

 Detectar o antes posible conflitos que poidan xurdir nas aulas para 
resolvelos de maneira pacífica.  
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 Establecer normas de funcionamento e organización das clases da 
materia, da aula multimedia, da aula de informática ou de calquera 
espazo que se utilice para impartir a materia. 

 Motivar ao alumnado para que comece a interiorización da cultura do 
diálogo e a mediación.  

 Fomentar o respecto entre todos os membros da comunidade e a 
integración de todos os alumnos/as no centro.  

Fomentar a realización de actividades que potencien o respecto á diversidade. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES . 
O departamento de tecnoloxía colaborará con outros departamentos na organización, 

e realización de calquera actividade que se considere de interese e relacionada ca 

materia. Tamén colaborará en tarefas de mantemento do centro si o profesor o 

considera de interese para os alumnos. 

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 
As normas de avaliación en Educación Secundaria establecen que os profesores avaliarán os 

procesos de ensino e a súa propia práctica docente en relación co logro dos  obxectivos 

educativos do currículo. Esta avaliación terá tamén un carácter continuo e formativo e incluirá 

referencias a aspectos tales como a organización da aula, o aproveitamento dos recursos do 

centro e as relacións interpersoais e a propia convivencia no centro. 

14.1. PROCEDEMENTOS. 
 
 
 Para facer unha avaliación completa do proceso teremos en conta os 
seguintes indicadores: 

 Desenvolvemento da programación na clase: recóllese para cada 
avaliación e debe ser analizada na correspondente reunión de 
departamento para tomar as medidas que se crean oportunas. 

 Resultados do proceso de ensino aprendizaxe do alumnado: datos 
aportados nas sesións de avaliación en relación aos propios resultados 
(cualificacións), faltas de asistencia do alumnado e porcentaxe de 
programación impartida, e nas  fichas de cada alumno e alumna xunto 
coas medidas a adoptar en caso de ser necesarias. 

 Relación entre obxectivos e contidos. 

 A adecuación de obxectivos e contidos ás necesidades do curso. 

 A adecuación de medios e metodoloxía ás necesidades e obxectivos 
previstos. 

 

14.2. MEMORIA FINAL DO DEPARTAMENTO. 
Na memoria final do curso indicarase a porcentaxe de programación impartida, 

si se realizou algunha modificación na mesma e as correccións e propostas de 
mellora  a aplicar para seguinte curso. 

 


