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OBXECTIVOS

1.- Obxectivos xerais de Área:

O currículo de Tecnoloxía para a E.S.O. opta por expresar os resultados da 
aprendizaxe en termos de capacidades que o alumno debe acadar ao rematar esta etapa 
educativa.

Os obxectivos de área descríbense coma un conxunto de capacidades, destrezas e
actitudes que caracterizan a unha persoa técnicamente culta e activa, capaz de 
comprender e intervir no mundo de maneira consciente e responsable, de asimilar 
información e de comunicar as súas ideas.

A tecnoloxía na E.S.O. debe contribuir a desenvolver nos alumnos e alumnas as 
seguintes capacidades:

1.- Comprender conceptos básicos, leis fundamentais e modelos primarios de 
tecnoloxía que permitan explicar e predecir o comportamento de obxectos e sistemas 
técnicos sinxelos.

2.- Resolver problemas tecnolóxicos sinxelos do día a día levando a cabo a 
analise dos mesmos con autonomía e creatividade e traballando de forma ordenada e 
metódica para formular vías de solución prácticas e o máis axeitadas posible.

3.- Empregar os coñecementos e destrezas técnicas para o diseño, elaboración 
simulada e avaliación dos obxectos e sistemas tecnolóxicos sinxelos manipulando 
materiais, ferramentas e instrumentos con seguridade e hixiene nun entorno de traballo 
agradable.

4.- Expresar e comunicar ideas sobre problemas comúns e solucións técnicas  
empregando os recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario tecnolóxico axeitado e 
presentando os documentos en soportes impresos e informáticos.

5.- Desenvolver unha actitude de responsabilidade, colaboración e tolerancia no 
traballo en equipo para facer pequenos proxectos tecnolóxicos  sinxelos participando 
activamente na toma de decisións, na realización dos traballos e na súa avaliación con 
actitude aberta, flexible e respetuosa.

6.- Integrar os medios informáticos e as redes dixitais na formulación de 
cuestións e problemas tecnolóxicos sinxelos,empregando os programas informáticos e 
os servicios de internet para a documentación, comunicación e difusión da información.

7.- Potenciar actitudes de interés e curiosidade cara ás actividades e as novas 
tecnoloxías nos distintos traballos e profesións propoñendo actividades de investigación 
cara a posibles orientacións vocacionais do alumno.

8.- Analizar e valorar de forma crítica as influencias do desenvolvemento 
tecnolóxico sobre a humanidade e o medio ambiente, recoñecendo as súas repercusións 
na organización social do traballo, do tempo libre e nas actividades de ocio.



2. COMPETENCIAS BÁSICAS QUE SE TRABALLAN

1.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é fundamental tanto á hora de resolver problemas
como a de desenvolver programas e aplicacións.A medición,  o cálculo de magnitudes
básicas,  o  uso  de  escalas,  a  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  a  resolución  de
problemas  baseada  na  aplicación  de  expresións  matemáticas,  referidas  a  principios
físicos, que resolven problemas prácticos do mundo material.

Os descriptores que se traballarán serán :
-Manexar  os  coñecementos  sobre  ciencia  e  tecnoloxía  para  resolver  problemas  e
comprender o que ocurre no noso entorno.
-Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotidiá.
-Organizar información utilizando procedementos matemáticos.
-Resolver problemas usando os datos e as estratexias axeitadas.

2.- Comunicación lingüística
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita son fundamentais para obter

unha comprensión fonda dos contidos da área. O alumnado desenvolverá habilidades
relacionadas  con  esta  competencia  nos  procesos  de  busca,  selección  e  analise  de
información,  así  como  na  transmisión  da  mesma  empregando  distintos  canles   de
comunicación.

Os descriptores que se priorizarán serán:
-Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
-Expresarse oralmente con corrección e coherencia.
-Respectar as normas de comunicación en calqueira contexto.
-Utilizar os coñecementos sobre outras linguas para buscar información.

3.- Competencia dixital
Esta competencia é intrínseca á materia, traballándose en tres vertentes: por un

lado o uso das tecnoloxías da información e comunicación (TIC) , fundamentais nos
procesos de recopilación, tratamento e comunicación de información. Por outro lad, o
seu uso en proxectos tecnolóxicos como ferramenta de diseño e simulación. Por último
o bloque de programación.

Traballaranse os seguintes descriptores:
-Elaborar  e  publicitar  información  propia  derivada  da  obtidada  a  través  de  medios
tecnolóxicos.
-Manexar ferramentas dixitais para a construcción do coñecemento.
-Actualizar o uso das novas tecnoloxías para millorar o traballo e facilitar a vida diaria.
-Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

4.Conciencia e expresións culturais
A Tecnoloxía contribúe a adquisición de aptitudes relacionadas coa creatividade

por  medio  do  desenvolvemento  de  solucións  innovadoras  para  resolver  problemas
tecnolóxicos. A través do diseño de prototipos nos que se ten en conta a estética e os
factores culturais teñen moita importancia.
Traballaranse os seguintes descriptores:



-Apreciar  os  valores  culturais  do  patrimonio  natural  e  a  evolución  do  pensamento
científico.
-Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

5.- Competencias sociais e cívicas
O alumno ten moitas ocasións para expresar e discutir  axeitadamente ideas e

razonamentos, escoitando aos demais, abordando dificultades, dialogando  con actitude
de respecto e tolerancia. A analise do desenvolvemento tecnolóxico e  as repercusións
socioeconómicas  que leva consigo contribúe a formar cidadáns máis críticos.
Entrenaremos os seguintes descriptores:
-Coñecer as actividades humanas, adquirir una idea da realidade histórica a partir de
distintas fontes e identificar as implicación que ten vivir nun Estado de dereito.
-Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situación de convivencia e traballo e
para resolver conflictos.
-Concebir unha escala de valores e actuar conforme a ella.

6.Sentido de iniciativa e espiritu emprendedora
O desenvolvemento desta competencia foméntase mediante a creatividade e a

asunción de riscos á hora de plantexar solucións a problemas tecnolóxicos.
Os descriptores que se entrenarán serán:
-Xestionar o traballo de grupo coordinando tarefas e tempos.
-Xenerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
-Atopar posibilidades no entorno que outros non aprecian.
-Optimizar o uso de recursos materiais e persoais.
-Asumir riscos no desenvolvemento de tarefas ou proxectos.

7.- Competencia para aprender a aprender

Contribúese a esta competencia co desenvolvemento de estratexias de resolución
de problemas tecnolóxicos, utilizando a analise de obxectos, a selección de información
sobre sistemas que realizan funcións semellantes e a observación do entorno.
Traballaremos os descriptores seguintes:
-Xenerar estratexias para aprender en distintos contextos.
-Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo e crítico.
-Seguir os pasos establecidos e tomar decisións en función dos resultados intermedios.
-Avaliar a consecución de obxectivos.

3.- CONTIDOS

1.- Distribución de contidos por trimestre.

2º de E.S.O. 3º de E.S.O. 4º de E.S.O. 1ºBacharelato 2ºBacharelato



1º
Trimestre

-Materiais  de
uso  técnico:
materiais
férricos  e  non
férricos.
-Técncicas  de
expresión
gráfica.

-Materiais  de
uso técnico.
-Electricidade
e electrónica.
-Tecnoloxía da
información.

-Operadores
eléctricos  e
electrónicos.
-Circuitos
dixitais.
Alxebra  de
Boole.
-Circuitos
impresos.
-.
.

-Enerxías
renovables  e  non
renovables.
-Materiais
ferrosos  e  non
ferrosos

-Estrutura  dos
materiais.
Propiedades  e
ensaios de medida
-Aliaxes   e
diagramas  de
equilibrio.
-Materiais  non
férreos.
-Tratamentos
térmicos  e
superficiais.

2º
Trimestre

-Transmisión  e
transformación
do movemento.
-Operadores
eléctricos.

-Enerxía  e  as
súas
transformación
s.
-Instalacións.
-Tecnología da
información-

-.Diseño  de
obxectos.

.-Evolución
dos  obxectos
técnicos.
-Tecnoloxías
da
información 

-Máquinas.
Elementos
mecánimos 
transmisores  e
transformadores
do 
movemento
-Circuitos
eléctricos

-Principios  xerais
das máquinas.
-Motores
térmicos.
Circuitos
frigoríficos.
-Magnetismo  e
electricidade.
Motores
eléctricos.
-  Automatización
pneumática.

3º
Trimestre

-Enerxía  e  as
súas
transformacións
.
-Tecnología  da
información.Int
ernet.

-Tecnoloxía da
comunicación.
-Tecnoloxía da
información.
-Tecnoloxía  e
sociedade

-Instalacións
dunha
vivenda.
-Elementos
básicos  dun
circuito
pneumático.
-Robótica.

Circuitos
pneumáticos  e
hidráulicos.
-Conformación  e
fabricación  de
pezas.
-O  mercado.
Diseño,fabricació
n  e
comercialización
de produtos.

-  Automatismos
oleohidráulicos.
-Sistemas
automáticos.
Componentes  dun
sistema de control
-Circuitos
combinacionais.A
lxebra de Boole.
-Circuitos
secuenciais .
-O ordenador  e  o
microprocesador

4.-METODOLOXÍA

1.-Introducción

A metodoloxía empregada na aula fundaméntase na resolución práctica de problemas,
máis coñecida como método de proxectos. 
Según o Deseño Curricular Base son dúas as posibilidades de traballo dentro desta área,
trátase de estratexias complementarias e non excluíntes.
-Estudio de obxectos tecnolóxicos por medio de actividades analítico- inductivas.
-Deseño e construcción de obxectos, circuitos e dispositivos partindo dunha necesidade.



Sempre é preciso que o alumno integre coñecemento intelectual de diversas áreas con
destrezas  manuais   para  a  elaboración  dun  proxecto,  isto  será  apoiado  facendo
actividades de ensino-aprendizaxe  diseñadas polo profesor.

Para  a  consecución  dos  fins  que  pretende  o  profesor  e  dependendo  do  grupo  de
alumnos,  da documentación e material  de que se dispoña, e sempre según o deseño
curricular base, hai varios tipos de métodos a empregar:
-Método  dogmático-maxitral.  O  profesor  explica  os  conceptos  necesarios  para  o
desenvolvemento do traballo.
-Método histórico. Estúdiase a evolución dun obxecto ao longo da historia, tendo en
conta os cambios que sufriu.
-Método de experimentación. Estúdiase o obxecto nas condicións habituais de traballo.
-Método de analise. Baséase na montaxe e desmontase de obxectos, analizando o seu
conxunto e as diferentes partes que o compoñen.
-Método de proxectos. Trata de dar solución a problemas técnicos por medio da analise
e da construcción de  obxectos.

 A resolución de problemas desde o punto de vista tecnolóxico supón unha serie de
actividades, que se poden resumir en :

FASE TÉCNOLÓXICA FASE TÉCNICA

-Formulación do problema
-Busca de información
-Deseño do obxecto
-Planificación do traballo

-Realización do traballo.
-Ensaio.
-Realización do informe.
-Presentación do traballo.

2.-Principios metodolóxicos.
As ideas fundamentais nas que se basea o currículo  son as seguintes:

a) Antes de levar a cabo calqueira tipo de aprendizaxe débese coñecer o estadio
operacional no que se atopa o alumno.

b) Un dos elementos que máis inflúe no que aprendemos son os coñecementos
previos que temos.

c) É importante saber que o alumno pode aprender por si mesmo.
d) Tódalas  aprendizaxes   deben  ser  significativas,  isto  quere  decir  que  o

profesor debe poñer en crise os esquemas de coñecemento do alumno para
que el vexa a necesidade de cambialos ou de introducir novas relacións entre
os mesmos. 

e) Para que o alumno realice  aprendizaxe  significativo  é  precisa a  memoria
comprensiva e non meramente repetitiva.

f) Convén buscar a funcionalidade do que se explica.

3.-Tipos de actividades.

a) Actividades  de  iniciación,  con  elas  estudiaremos  o  nivel  de  partida  dos
alumnos. Empregaremos un pequeno  test de preconceptos ou ben unha pequena



explicación  sobre  o  contido  dos  temas  acompañada  dalgunhas  cuestións
plantexadas aos alumnos.

b) Actividades  de  consolidación,  abordaranse  durante  o  desenvolvemento  da
unidade e servirán para saber o grao de comprensión dos contidos da unidade.
Neste grupo entran as seguintes:

-Actividades de lápiz e papel.
-Actividades de grupo.Proxecto.
-Actividades de comprobación. Análise.
-Actividades de busca de información.
-Actividades de debuxo, representación gráfica e elaboración de esquemas.
-Actividades de comprensión lectora.
- Actividades de emprego das TIC

c) Actividades de avaliación, servirán para determinar o grao de consecución dos
obxectivos. Entre as que están as probas escritas, a elaboración de informes ou a
construcción de prototipos.

d) Actividades de reforzo, están destinadas aos alumnos que non son capaces de
conquerir os obxectivos específicos da unidade. Serán actividades máis sinxelas
que supoñan unha mayor colaboración do profesor.

4.- Actividades complementarias.

O departamento de Tecnoloxía propuxo para este curso académico as actividades
seguintes:
-Visita  ao parque de Acuaciencia  de Ferrol e  a un belén da mesma  cidade con
alumnos de 2º de ESO. (Realizarase en colaboración co departamento de Relixión e
de Ciencias).
-Visita a Sotavento   con alumnado  de 3º de ESO . (Realizarase en colaboración co

departamento de Sociais).
-Visita  á  Casa  das  Ciencias   e  ao  MUNCYT  co  alumnado  de  4ºde  ESO.e

Bacharelato,(farase en colaboración co departamento de Física e Química)

5 .- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

5.1-Criterios de avaliación para o primeiro ciclo.

1.- Citar propiedades básicas da madeira e dos metais como materias técnicos, enumerar
algunhas  das  súas  variedades  e  transformados  máis  usados,  identificándoos  nas
aplicacións  técnicas  comúns  e  empregar  técnicas  básicas  de  conformación,  unión  e
acabado de maneira correcta mantendo os criterios de seguridade axeitados.



2.- Usar ferramentas simples para levar a cabo tarefas sinxelas aplicando as normas de
uso e respetando os criterios de seguridade.

3.-  Expresar  por  medio  de  vistas  e  en  perspectiva  obxectos  técnicos  sinxelos  coa
finalidade de comunicar un traballo tecnolóxico.

4.- Identificar en estruturas e sistemas técnicos simples  elementos resistentes e esforzos
aos que se atopan sometidos.

5.-  Identificar  os elementos  fundamentais  dun circuito  eléctrico  sinxelo de corriente
continua e describir a súa función dentro del.

6.-  Realizar  montaxes  de  circuitos  eléctricos  sinxelos  que  funcionen  con  corriente
continua,  constituidos  por:  pilas,  interruptores,  conmutadores,  resistencias,  lámpadas,
motores e electroimáns cunha finalidade determinada.

7.-  Facer  pequenos  informes  sobre  as  tarefas  e  traballos  técnicos  desenvolvidos
empregando o ordenador para procesar  textos,  confeccionar  follas  de cálculo  e para
elaborar gráficos e debuxos sinxelos.

8.- Identificar  Hardware o Software e recoñecer os dispositivos de entrada e os de saída
dun ordenador.

9.- Utilizar un procesador de textos para presentar traballos.

5.2.- Criterios de avaliación para 3º curso de ESO.

1-Citar propiedades básicas dos plásticos como materiais técnicos, nomear algunhas das
variedades  máis  empregadas,  identificándoos  en obxectos  e  nas  aplicacións  técnicas
máis habituais; explicar técnicas básicas de conformación, unión e acabado de maneira
correcta, mantendo os criterios de seguridade axeitados.

2- Coñecer características principais dos materiais máis empregados na construcción,
así como a súa aplicación.

3- Recoñecer o uso da enerxía eléctrica nas actividades da vida cotidiá e identificar as
fontes  das  que provén esa enerxía.  Explicar  o funcionamento  de diferentes  tipos  de
centrais eléctricas  e analizar as ventaxas e inconvenientes que presenta cada unha.

4-Identificar dispositivos que funcionan con corriente continua e outros que precisan
corriente   alterna.  Aplicar  a  lei  de  Ohm para  o  cálculo  de  voltaxes,  intensidades  e
resistencias e saber utilizar un polímetro para medir as magnitudes anteriores. Calcular
o valor das resistencias a partir das bandas de cores.

5- Usar algún programa de ordenador  para simular circuitos eléctricos.



6-Montar  circuitos  sinxelos  partindo  dun  esquema  determinado  empregando
compoñentes  electrónicos  como resistencias,  condensadores,  bobinas,  diodos,  relés e
transistores.

7-Identificar  automatismos  nalgún  sistema  técnico  sinxelo  e  describir  de  forma
elemental a función que desenvolven. Describir diferentes mecanismos de transmisión
de movemento.

8-Identificar  os  elementos  que  constitúen  a  arquitectura  física  dun  ordenador  e  os
procesos lóxicos que explican o seu funcionamento básico.

19-Recoller e procesar información empregando unha folla de cálculo con Excel ou con
OpenOffice.orgCalc.

11-Empregar os servicios de internet para buscar información, enviar e recibir correo
electrónico.

12-Nomear  algún  dos  aspectos  tecnolóxicos  que  influiran  no  desenvolvemento  da
humanidade e na millora das condicións de vida e de saúde. Identificar algún impacto
singular  sobre  o  medio  ambiente  producido  pola  actividade  tecnolóxica  e  formular
algunha  proposta  para  diminuir  os  costes  medioambientais  implicados   como  por
exemplo o aforro enerxético e o tratamento de residuos.

5.3.-Criterios de avaliación para 4º curso de ESO.
.

1-Describir os elementos que compoñen as distintas instalacións dunha vivenda e as
normas que regulan o seu deseño e utilización. Realizar deseños sinxelos empregando a
simboloxía axeitada  e montaxes de circuitos básicos.

2-Analizar esquemas de circuitos electrónicos, identificar os compoñentes e describir o
seu  funcionamento  e  os  principios  físicos  nos  que  se  basea.  Realizar  montaxes  de
circuitos previamente deseñados.

4- Deseñar e construir  un circuito ou mecanismo capaz de resolver un problema  cotiá,
utilizando as tecnoloxías electrónica,hidráulica ou pneumática.

5-Realizar  operacións  lóxicas  empreñando  a  álxebra  de  Boole,  relacionar  fórmulas
lóxicas con procesos técnicos e resolver problemas tecnológicos sinxelos empreñando
portas lóxicas.
.
6-Empregar o ordenador como medio de xestión de información



7- Formular unha descripción básica dos elementos e do funcionamento dun sistema de
comunicación por telefonía fixa, móbil e vía satélite.

8-Describir un sistema automático ou un robot, explicar o seu funcionamento e citar
aplicacións do mesmo.

9-Nomear algún feito fundamental do desenvolvemento tecnolóxico e da evolución dos
obxectos  e  sistemas  técnicos,  sinalando  as  súas  repercusións  nos  ámbitos  sociais  e
laborais.

10-Analizar  e  propoñer  algunha  medida  sinxela  e   posible  para  favorecer  o
desenvolvemento tecnolóxico.

11- Describir os elementos básicos dun circuito pneumático.

6.-LIBROS DE TEXTO :

Curso Título Editorial

2º ESO “ Tecnologías 2  Proxecto La casa del saber
Santillana

3º ESO “ Tecnologías II SM

4º ESO Tecnología 4    Proyecto La casa del saber
Santillana

1ºBach Tecnoloxía Industrial I Mc Graw Hill
2ºBach Tecnoloxía Industrial II Mc Graw Hill

7  PROXECTOS DE TECNOLOXÍA PARA O CURSO 2015-2016

Curso    Proxecto

2ºESO Obxecto constituido por elementos móviles, que se 
despracen en dous sentidos e que leve  
iluminación.

3ºESO Sistema con engranxes de transmisión de 
movemento e cun cambio de movemento 
automático empregando relé e finais de
carreira

4ºESO - Sistema automático con algún sensor.



1ºBACH. - Traballo sobre enerxías.
- Sistema que leve algún circuito pneumático.

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍA  DE 2º ESO   CURSO 2015/2016

OBXECTIVOS DE TECNOLOXÍAS 2º ESO

1.- Coñecer o concepto de Tecnoloxía, identificando como obxecto tecnolóxico todo 
aquelo que foi deseñado para satisfacer unha necesidade específica.
2.- Identificar os aspectos que se deben ter en conta á hora de proxectar calqueira 
obxecto tecnolóxico: deseño, material, ensaios, utilidade, coste,etc.
3.-Coñecer os avances tecnolóxicos que máis contribuiron a mellora da forma de vivir 
ao longo da historia.
4.- Comprender o carácter evolutivo da tecnoloxía.
5.- Empregar correctamente os principias instrumentos de medida lineais e angulares.
6.- Representar un obxecto mediante as súas vistas.
7.- Acadar un coñecemento básico dos sistemas de representación.
8.- Empregar correctamente as normas de acotación
9.- Coñecer o que é debuxar a escala e para que serve, e aprender a aplicar escalas de 
reducción e de ampliación no debuxo técnico.
10.- Recoñecer a orixe, as características e as aplicacións dos materiais de uso máis 
frecuente, diferenciando entre os naturais e os transformados.
11.- Coñecer as principias propiedades da madeira e dos seus derivados, asi como as 
ferramentas  e técnicas de traballo que se empregan coa mesma.
12.-  Coñecer as propiedades xerais dos metais, a súa clasificación e aplicacións.
13.- Empregar as técnicas básicas de traballo con metais .
14.- Desenvolver habilidades para utilizar as ferramentas con seguridade no traballo con
metais.
15.- Aprender a recoñecer estruturas e os seus tipos.
16.- Coñecer os diferentes tipos de esforzos aos que está sometida unha estrutura e 
identificalos en obxectos do contorno próximo.
17.-Analizar as condicións de estabilidade dunha estrutura .
18.-Entender o comportamento da corriente eléctrica e a función dos elementos básicos 
dun circuito. 
19.- Diferenciar circuitos en serie e en paralelo.
20.- Adquirir coñecementos prácticos útiles cando se traballa con cables, 
alongadores,enchufes,etc, respectando as normas básicas de seguridade.



21.- Identificar os componentes fundamentais dun ordenador.
22.- Coñecer os principias periféricos que se empregan nos equipos informáticos 
actuais.
23.- Aprender a conectar e desconectar os periféricos á carcasa do ordenador, así como a
usalos convenientemente en función da tarefa a realizar.
24.- Introducir o concepto de Software e describir o que é un sistema 
operativo( Windows, Linux,) 
25.- Presentar como se organiza a información nun ordenador. Arquivos, carpetas.
26.-Definir o concepto de ofimática e familiarizar aos alumnos cos procesadores de 
texto.
27.- Describir brevemente o que é a rede informática.
28.- Analizar os perigos que presenta Internet e explicar os servicios que ofrece: 
mensaxería, correo, foros, ,etc.
29.- Familiarizar ao alumno co uso dos navegadores e aprender a empregar as 
enciclopedias virtuais.

CONTIDOS  DE TECNOLOXÍAS   2º ESO

1.-  Concepto de Tecnoloxía . Fases do proceso tecnolóxico.Principias fitos tecnolóxicos
da Historia.
2.- Emprego dos instrumentos básicos de debuxo técnico para o trazado de paralelas, 
perpendiculares e ángulos.
3.- Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo, proxección 
diédrica( planta, alzado  e perfil) . Perspectivas.  Normalización: acoutamento,tipos de 
liñas,etc. Escalas.
4.- Materiais naturais e transformados: madeira natural  e derivados .Metais. Orixe, 
características, aplicacións , técnicas de traballo e ferramentas a empregar.
5.- Estruturas: concepto, tipos,esforzos que soportan e proceso de deseño, tendo en 
conta a súa aplicación.
6.- Corriente eléctrica: definición e magnitudes básicas (voltaxe, intensidade e 
resistencia).  Materiais condutores e illantes. Elementos básicos dun circuito(xerador, 
receptor, condutor e interruptor) . Circuitos  en serie e en paralelo.Lei de Ohm.

7.- O ordenador. Hardware e Software.Periféricos. Sistema operativo. Escritorio. Ventás,
menús e iconas. Carpetas e arquivos.
8.-  Ofimática. O procesador de textos. Rede informática. Internet:vantaxes e 
problemas.Servicios de Internet.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  2º ESO

1.- Coñecer e comprender o concepto de Tecnología ,así como as principias 
características que debe reunir un obxecto tecnolóxico.
2.- Identificar os avances tecnolóxicos que máis cambiaron a nosa vida ao longo da 
Historia.



3.- Representar mediante vistas ou perspectiva, obxectos e sistemas técnicos sinxelos, 
aplicando as normas e convencións elementais de representación.
4.- Aprender a debuxar a escala e a acoutar un debuxo.
5.- Clasificar materiais de uso común . Coñecer as propiedades máis importantes dos 
materiais e valorar a recollida selectiva .
6.- Coñecer as propiedades da madeira, e tamén as técnicas de traballo coa mesma e as 
ferramentas a empregar.
7.- Coñecer as propiedades básicas dos metais, identificar os máis comúns  e coñecer as 
ferramentas e técnicas de traballo con eles.
8.- Analizar diferentes estruturas, xustificando o porqué do seu uso. Coñecer os 
materiais das estruturas e valorar a importancia que teñen.
9- Identificar en sistemas sinxelos os elementos resistentes  e os esforzos a que están 
sometidos.
10.- Comprender a natureza eléctrica da materia e definir os conceptos de voltaxe, 
intensidade e resistencia, coñecer as unidades das magnitudes fundamentais.
11.- Identificar os elementos básicos dun circuito e montar circuitos sinxelos en serie e 
en paralelo.
12.- Identificar os componentes fundamentais do ordenador, os seus periféricos e os 
portos de conexión.
13.- Diferenciar Hardware e Software  e recoñecer elementos de ambos.
14.- Iniciar e apagar un sistema operativo calqueira . 
15.- Crear carpetas persoais con subcarpetas, copiar e mover arquivos dunhas a outras, 
crear accesos directos a aplicacións.
16.- Crear distintos documentos co procesador de texto e explorar as distintas 
posibilidades que ofrece.
17.- Recoñecer os principais perigos de Internet, navegar con soltura dentro dunha web  
e buscar información utilizando distintos criterios de busca.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 2º ESO

Calificación Instrumento Ev. In. 1º Eva. 2ª Eva 3ª Eva.
      10% CADERNO- EXERCICIOS

-Presentación
-Puntualidade
-Traballo diario
-Vocabulario
-Expresión gráfica

     20%
TRABALLOS TEÓRICOS OU

INFORMÁTICA
-Presentación
-Contado
-Expresión oral e gráfica
-Nivel de esforzó
-Orixinalidade
-Puntualidade
-Selección da información

     30% PROXECTO
Anteproxecto

-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica



-Selección da información
-Realización ordenada do proceso

Prototipo
-Funcionamento
-Resistencia
-Unións entre pezas
-Acabados
Memoria
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Vocabulario técnico
-Expresión de ideas propias
-Realización ordenada do proceso

      10% OBSERVACIÓN DIRECTA
-Iniciativa
-Interés
-Asistencia
-Puntualidade
-Normas de seguridade
-Traballo diario
-Traballo en equipo.

       30% PROBA ESCRITA
-Contidos conceptuais
- Resolución de problemas.

*  Non se terán en conta as calificacións dun alumno nos diferentes apartados  se nas probas escritas non 
acada o valor mínimo de 3.

Na 1º trimestre  a proba  escrita contará o 60% , xa que non hai nota de proxecto

ACTIVIDADES DE LECTURA 2º ESO

-Redactar textos con distintos contidos temáticos.

-Realizar descripcións de obxectos sinxelos.

-Recopilar noticias periodísticas que teñan relación coa Tecnoloxía. .

-Confeccionar índices nos traballos que presenten.

-Empregar o diccionario para buscar o significado de palabras descoñecidas.

-Actividades de corrección ortográfica no caso de que haxa erros na escritura.

-Lectura en voz alta de textos do libro do alumno e síntesis do escoitado oralmente ou 
por escrito.

-Exposicións orais de traballos.

-Suliñar ou acoutar o mási destacado dun texto.



-Facer esquemas ou mapas conceptuais.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE  2º ESO

Unidade didáctica nº 1

“O PROCESO TECNOLÓXICO”

Temporalización: 2 horas

1.1.- INTRODUCCIÓN.

Na  actualidade  ,estamos  rodeados  de  obxectos  tecnolóxicos  que  nos  facilitan  as
actividades a  realizar e nos permiten a comunicación rápida entre persoas e lugares moi
distantes,  ademais  de  contribuir  ao  progreso  científico  e  ao  coñecemento  do
universo.Coñecer a evolución de obxectos tecnolóxicos e a creación de moitos novos,
axuda a comprender a importancia da Tecnoloxía e dos aspectos a ter en conta á hora de
proxectar calqueira obxecto tecnolóxico.

1.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-  Coñecer  o  concepto  de  Tecnoloxía  e  comprender  que  avanza  para  resolver
problemas.

2.- Coñecer as  fases do proceso tecnolóxico: identificar o problema, deseñar o obxecto,
construilo e avalialo.

3.- Coñecer os avances tecnolóxicos máis salientables ao longo da Historia.

4.- Comprender o carácter evolutivo da Tecnoloxía.

1.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-A Tecnoloxía como ciencia -Observación  e  descripción -.Interese  por  observar  os



que  da  resposta  a
necesidades concretas.
-Características funcionais e
estéticas   dos  obxectos
tecnolóxicos.
-Etapas  do  proceso  de
resolución  técnica  de
problemas.
-O  proceso  tecnolóxico
aplicado a un exemplo.
-Principais  fitos
tecnolóxicos da Historia. 

de obxectos tecnolóxicos de
uso cotián.
-Identificación das fases do
proceso  tecnolóxico  no
desenvolvemento  dalgún
obxecto común.
-Estudio  da  evolución  dun
obxecto  tecnolóxico  ao
longo  do  tempo,apreciando
as  melloras  que  se
produciron nel.

obxectos que nos rodean, a
súa  utilidade  e  adecuación
ao  fin  para  o  que  foron
deseñados.
-Desexo  de  coñecer  a
historia  da  humanidade  a
través  do  estudio  dos  seus
obxectos tecnolóxicos.
-Curiosidade por entender o
porqué  do continuo  avance
da tecnoloxía.

Unidade didáctica nº2

“EXPRESIÓN GRÁFICA”
Temporalización: 8 horas.

2.1.- INTRODUCCIÓN.
Na   área  de  tecnoloxía  emprégase  o  debuxo  técnico  como  un  dos  métodos  máis
expresivos para a comunicación de ideas. 

Neste curso profundizaremos no campo da obtención de vistas, normalización e
acotación das mesmas. Abordaremos tamén o concepto de escala e a representación en
perspectiva.

2.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

1.-Coñecer as características principias dos instrumentos básicos de debuxo.
2.-Trazar as vistas principias dun obxecto.
3.- Valorar a importancia da limpeza nos debuxos ou esquemas técnicos.
4.- Representar obxectos empregando  a perspectiva isométrica ou a cabaleira.
5.- Coñecer as normas básicas de acotación e aplicalas con corrección.
6.- Realizar medidas de figuras sinxelas usando os instrumentos axeitados.
7.- Realizar debuxos a escala

2.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Normalización e acotación.

-Soportes: tipos de papel.

-Representación  de
obxectos: boceto e croquis.

-Metroloxía básica.

-Sistemas de representación.

-Manexo  correcto  dos
materiais  de  debuxo
técnico.
-Identificación  das
características  dos
instrumento de debuxo.
-Representación  de
obxectos  usando  o  sistema
máis axeitado.
-Determinación  da  vista

-Gusto  pola  limpeza  na
elaboración e representación
de traballos prácticos.
-Valoración  da  importancia
da  representación  gráfica
como  medio  de
comunicación.
-  Recoñecer  a  importancia
da precisión e a exactitude á
hora  de  facer  debuxo



-Vistas  principias  dun
obxecto.

principal  dun  obxecto
(alzado).
-Representación  das  vistas
principias  dun  obxecto,
tendo  en  conta  a
correspondencia  entre  as
mesmas.
-Realización  de  traballos
prácticos  onde  se
empreguen  as  normas  de
acotación e normalización.
-Lectura e interpretación de
debuxos técnicos sinxelos 

técnico.
- Disposición favorable cara
ao  uso  da  representación
gráfica.

Unidade didáctica nº 3

“MATERIAIS: A MADEIRA”

Temporalización: 4 horas

3.1.- INTRODUCCIÓN.

Diferenciar  aquelo  que  nos  aporta  diretamente  a  natureza  e  se  pode  empregar  sen
tratamento algún de outras materias que deben ser sometidas a diferentes procesos máis
ou menos complexos para que as poidamos utilizar, é importante; tamén  convén que se
aclare a diferencia entre unha materia prima e un material.Coñecer as propiedades dos
materiais de uso habitual  , así como as técnicas e ferramentas para traballar con eles
resulta  fundamental  cando se trata  de construir  obxectos.  Entre  os  moitos  materiais
empregados  nos  proxectos  e  nos  obxectos  da  vida  cotiá  destaca  a  madeira  ,  que  é
coñecida por todos, xa que se ven empregando dende a  antigüedade pola humanidade.

3.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1-Recoñecer  a  orixe,  as  características  e  as  aplicacións  dos  materiais  de  uso  máis
frecuente, diferenciando entre os materiais naturais e os transformados.
2-  Coñecer  de  forma  sinxela  as  propiedades  dos  materiais  utilizando,  ademais,  o
vocabulario axeitado.
3- Coñecer as principais propiedades da madeira e a súa relación coas aplicacións máis
habituais desta.
4-Aprender a distinguir entre os distintos tipos de madeira e os seus derivados, así como
as diferentes aplicacións.
5-Identificar  as  ferramentas  e  os  útiles  que se empregan nas operacións  de medida,
trazado, serradura, limadura e tradeadura.
6-Coñecer e respectar as normas de seguridade no emprego de ferramentas.
7-Recoñecer os diversos tipos de unión e acabado de pezas de madeira e as ferramentas
e os útiles que se empregan en cada un deles.
9- Conquerir destreza no emprego de ferramentas.

3.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:



CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Materiais naturais e 
transformados:clasificación.
-Madeiras naturais e 
transformadas:aplicacións.
-Propiedades características 
da madeira.
-Principais ferramentas para
o traballo con madeira.
-Unións e acabados máis 
representativos das pezas de
madeira.
-Repercusión ambiental da 
explotación da madeira.

-Clasificar  os  materiais
segundo  a  súa  orixe  e
propiedades.
-Describir  e  analizar  as
propiedades  dos  materiais,
identificando  as  máis
axeitadas  para  construir  un
obxecto determinado.
-Establecer  as  relacións
entre a forma dun obxecto,
a súa función e utilidade, os
materiais  empregados  e  as
técnicas de fabricación.
-Elaboración  de  secuencias
de operacións básicas para o
traballo con madeira.
-Aplicación  das  normas
básicas  de  seguridade  no
taller.

-Interese  na  busca  dun
material  coas  propiedades
axeitadas  para  resolver  un
problema concreto.
-Concienciación  sobre  as
ameazas  que  para  o  noso
medio  natural  supoñen  a
contaminación e a escaseza
de materias primas, que fan
necesaria  a  racionalización
no uso dos materiais.
-Interese  por  aprender  a
seleccionar  o  tipo  de
madeira  máis axeitado para
fabricar  un  obxecto,  en
función  das  súas
propiedades.
-Valoración  da  importancia
de  coñecer  os  formatos,  as
utilidades  da  madeira  e  as
principais  técnicas  de
traballo deste material

Unidade didáctica nº4

“MATERIAIS DE USO TÉCNICO”
Temporalización:  6 horas.

4.1- INTRODUCCIÓN.

Para a resolución de problemas prácticos mediante o método de proxectos  é preciso
coñecer as características dos materiais máis importantes que se ofrecen na actualidade.
Este  curso  estudiaremos  os  materiais  metálicos  férricos  e  non  férricos,  as  súas
propiedades  e  aplicacións  máis  importantes,  así  como  os  principias  métodos  de
transformación dos mesmos.

4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-  Coñecer  a clasificación dos metais,  os métodos de obtención e as propiedades e
aplicacións máis salientables.



2.-  Analizar  as propiedades  que deben ter  os materiais  metálicos  e escoller  os máis
axeitados  para construir un producto.
3.- Coñecer as técnicas básicas de conformación de materiais metálicos.
4.- Indicar as técnicas de manipulación para traballar con metais ,as ferramentas a usar e
a maquinaria que se necesita para traballar con materiais metálicos.
5.-Valorar  o  impacto  medioambiental  producido  pola  explotación,  transformación  e
desfeito de materiais metálicos.
6.-  Coñecer  as propiedades  básicas  dos  metais  e  das  súas  aleacións  como materiais
técnicos máis empregados.
7.- Coñecer e diferenciar as técnicas de conformación dos materiais metálicos.
8.- Coñecer e poñer en práctica as técnicas básicas de manipulación, unión e acabado de
materiais metálicos

4.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Materiais metálicos.

-Clasificación  :  materiais
metálicos  ferrosos  e  non
ferrosos.

-Materiais  metálicos
ferrosos:  ferro,  aceiro,
fundicións.  Obtención,
propiedades  características
e aplicacións máis usuais.

-Técnicas  de  conformación
dos materiais metálicos.

-Técnicas  de  manipulación
dos materiais metálicos 

-Unións dos metais:  unións
desmontables  e fixas.

-Identificación  dos  metais
nas  aplicacións  técnicas
máis usuais.

-Analise  e  avaliación  das
propiedades  que  deben  ter
os  materiais,  escollendo  os
máis  axeitados  para
construir un producto.

-Diseño  e  realización  de
experimentos  sinxelos  para
determinar  as  propiedades
dos materiais metálicos.

-Realización de esquemas e
gráficos  ,  que  permitan
analizar  os  procesos  de
obtención  dos  metais  a
partir dos minerais.

-Sensibilidade  diante  do
impacto  medioambiental
producido pola explotación,
transformación e desfeito de
materiais  metálicos,  así
como  pola  utilización
abusiva e  non axeitada  dos
recursos naturais.

-Predisposición  a  adoptar
hábitos  de  consumo  que
faciliten  o  aforro  de
materiais.

-Interés  por  coñecer  os
beneficios  do  reciclado  e
disposición  a  seleccionar  e
aproveitar os materiais .

Unidade didáctica nº 5

“ ESTRUTURAS ”



Temporalización: 6 horas

5.1.- INTRODUCCIÓN.

 Moitos dos vexetais, os animais e a meirande parte dos obxectos que nos vemos
teñen  un  armazón  que  lles  permite  adopatar  unha  forma  determinada  e  lles  da
estabilidade. O noso esquelete fai de soporte de todo o corpo, o talo e as ramas das
plantas  son  responsables  da  forma  que  ten  cada  unha.  Tódolos  obxectos  teñen  un
conxunto  de  elementos  que  contribúen  a  darlle  forma  e  estabilidade,  esto  é  o  que
denominamos “estrutura”.

5.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1- Aprender a recoñecer estruturas e os seus tipos.
2-Coñecer os diferentes tipos de esforzos aos que está sometida unha estrutura.
3 – Identificar nunha estrutura os elementos que soportan os esforzos.
4-Recoñecer  a  existencia  de  diferentes  tipos  de estruturas,  en obxectos  do contorno
próximo.
5-Comprender a utilidade da triangulación de estruturas.
6-Analizar as condicións de estabilidade dunha estrutura e recoñecer diferentes formas
de reforzala.
7- Familiarizarse co vocabulario técnico e utilizalo de forma habitual.
8- Comprender a influencia da evolución no deseño e na construcción de estruturas na
nosa forma de vida.

5.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-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.

-Identificación dos esforzos
principais  a  que  está
sometida unha estrutura.
-Proceso  de  selección  dos
materiais,  considerando
criterios  funcionais  e
económicos.
-Comparación da forma das
construccións,  en  función
do  tipo  de  estrutura  e
materiais,  considerando  as
súas  ventazas  e  os  seus
inconvenientes.
-Comprobación  das
vantaxes  que  supón  a
triangulación  de  estruturas
para  mellorar  a  súa
resistencia aos esforzos.

-Interese  por  coñecer  as
aplicacións  dos  perfís  na
construcción de estruturas.
-Curiosidade  por  coñecer
como  se  millora  a
estabilidade dunha estrutura.
-Recoñecemento  da
utilidade  práctica  e  o  valor
estético  dalgunhas
estruturas  famosas e tamén
das do contorno.



Unidade didáctica nº6

“ELECTRICIDADE”

Temporalización: 8 horas.

6.1.- INTRODUCCIÓN.

O descubremento da  electricidade foi un dos logros da humanidade fundamentais para 
os cambios sociais e tecnolóxicos, xa que é unha enerxía de fácil transporte, 
transformable e bastante segura. Por isto é moi importante comprender cales son os 
mecanismos para a súa obtención, transformación, transporte e manipulación e tamén as
súa características.
Nesta unidade empezaremos por estudiar o orixe da electricidade, as magnitudes 
eléctricas máis importantes, a simboloxía máis común , circuitos básicos  e os materiais 
axeitados para circuitos.

6.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Describir e comprender a natureza eléctrica de todos os corpos.
2.-Entender o comportamento da corriente eléctrica nun circuito sinxelo.
3.-Coñecer as principais magnitudes asociadas coa electricidade: voltxe, intensidade e 
resistencia. 
4.-Comprender a importancia do uso de algúns materiais conductores ou aillantes, coma
o cobre,  o estano, plásticos, cerámicas, etc.
5.- Coñecer algunhas técnicas constructivas de operadores eléctricos, as ferramentas a 
usar e as normas de seguridade correspondentes.
6.- Coñecer o funcionamento dos principais elementos xeradores e receptores de 
electricidade.
7.- Explicar o funcionamento dun circuito sinxelo e representalo mediante símbolos.
8.- Diferenciar un circuito con elementos en serie doutro que os teña en paralelo.
9.- Describir os principais efectos da enerxía eléctrica.
10.- Manexar as componentes básicas que forman os circuitos eléctricos:pilas, 
lámpadas, interruptores, motores, cables,et.



6.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-A corriente eléctrica.
-Voltaxe, intensidade e 
resistencia e as súas 
unidades no S.I.
.Lei de Ohm.
-Materiais condutores e 
illantes.
-Circuito eléctrico. 
-Elementos básicos dun 
circuito: xeradores, 
receptores e elementos de 
control e protección.
-Circuitos en serie e en 
paralelo.
-Transformacións da 
electricidade.
-Enerxía eléctrica e potencia
consumida.

-Resolver problemas 
eléctricos usando a lei de 
Ohm.
-Identificar os elementos 
principais no esquema dun 
circuito.
-Montar circuitos sinxelos  
en serie e en paralelo con 
lámpadas, pila, interruptor.
-Elaborar proxectos 
sinxelos nos que interveñan 
un ou máis circuitos 
eléctricos.

-Apreciar o carácter 
cintifico, pero sinxelo, das 
montases eléctricas.
-Tomar conciencia da 
grande cantidade de 
elementos eléctricos que nos
rodean.
-Coñecer e respectar as 
medidas de seguridade 
relacionadas coa 
electricidade.
-Valoración do impacto da 
electricidade no medio 
natural durante a 
producción, o transporte e o 
consumo da mesma.

Unidade didáctica nº 7

“O ORDENADOR :HARDWARE E SOFTWARE”

Temporalización: 8 horas

7.1.- INTRODUCCIÓN.

O ordenador é un dos inventos tecnolóxicos que provocou o  maior impacto  na vida dos
seres  humanos.  Hoxe  en  día  atopamos  ordenadores  en  tódolos  ámbitos:  fogares,
industrias, medios de comunicación, medicina, comercios, etc. É importante estudiar o
que é un sistema informático, cales son os componentes principais do ordenador e as
súas  características  e  funcións.No  que  se  refire  a  software  centraremonos  nas
aplicacións  máis  habituais.  Tratarase  de  ver  tamén  a  evolución  do  mundo  da
informática, desde o primeiro ordenador ata hoxe.

3.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1- Presentar unha breve historia dos ordenadores.
2- Mostrar  as  principais  diferencias  existentes  entre  un  ordenador  e  outras

máquinas.
3- Coñecer as distintas partes que forman o hardware dun ordenador persoal.
4- Coñecer  os  principais  periféricos  que  se  empregan  nos  equipos  informáticos

actuais.



5- Diferenciar  os periféricos que se empregan para introducir  datos  dos que se
usan para mostrar resultados.

6- Saber cal é o tipo de periférico axeitado para cada función.
7- 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).

8- Aprender a conectar os periféricos á carcasa do ordenador.
9- Definir o cocepto de ofimática  e explicar os principais usos dos componentes do

software ofimático.
10-  Presentar o procesador de textos 
11- Ffamiliarizar aos alumnos cos procesadores de textos aprendendo a utilizar as

operacións máis usuais.

3.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-O ordenador.
-Hardware e software.
-Placa base, memoriaRAM, 
microprocesador, fonte de 
alimentación, sistema de 
almacenamentos(disco 
duro, CD-ROM,CD-RW, 
DVD-ROM, disquete, 
tarxetas de memoria, 
USB,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.
-Ofimática.
-O procesador de textos: 
formato de caracteres, de 
parágrafo, de páxina, táboas
e gráficos, ortografía,etc.

-Identificar  os  principais
elementos dun ordenador.
-Identificar  no  contorno  os
diferentes periféricos que se
empregan para introducir  o
obter datos dun ordenador.
-Coñecer  os  avances
últimos  nas  tecnoloxías
presentes  nos  periféricos
usados  habitualmente  nun
ordenador.
-Identificar  nun  periférico
as  características  básicas
que o diferencian doutro do
mesmo tipo.
-Diferenciar  nos  equipos
informáticos  manexados  na
aula as diferentes conexións
que utilizan os periféricos.
-Empregar  o procesador de
textos  para  traballos  e
tamén  na  memoria  dos
proxectos.
-Crear  carpetas  e  arquivos
para gardar información ou
traballos realizados na aula.
-Escribir textos e modificar
o  tipo  de  caracteres,  o
formato  do  parágrafo  e  da
páxina,  borrar,  copiar,

-Tomar  conciencia  do
avance  vertixinoso  da
informática  nos  últimos
vinte  anos  e  de  cómo  este
avance  inflluíu  nas  nosas
vidas.
-Apreciar  a  estrutura
modular  dos  ordenadores  e
a  súa  fácil  interconexión  e
ampliación.
-Valorar  o  impacto
ambiental  dos  componente
dos  equipos  informáticos  e
habituarse  a  usalos  con
responsabilidade .
-Adopción  de  posturas
saúdables  no  traballo  co
ordenador.
-Apreciar  a  mellora  en
rapidez  e  calidade  obtida
polos procesadores de textos
,respecto  doutros  sistemas
de escritura.
-Mostrar  interese  polo
manexo de ordenadores.
-Tomar  conciencia  das
posibilidades que ofrecen os
programas  de  tipo
ofimático.



cortar, pegar e gardar. 
-Crear e modificar táboas e
gráficos.
-Imprimir documentos.

Unidade didáctica nº 8

“INTERNET”
Temporalización: 8horas

8.1.- INTRODUCCIÓN.

A posibilidade de conectar varios ordenadores para crear un sistema de comunicación en
rede,así como o enlace entre sí de varias redes, de forma que constitúan unha soa ,que é
a gran rede,”Iternet”, que emprega servidores ou nodos que distribúen a información.
Cada  servidor  identifícase  por  un  nome  de  dominio.  A través  de   Internet  temos
servicios tan importantes coma: o correo electrónico, os foros de debate, os chats, as
noticias  ,  o  acceso  á  información  por  medio  de  páxinas  web  e  de  enciclpedias
virtuais,etc.

8.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1-Describir brevemente os procesos que permite unha rede informática.
2-Describir brevemente o que é a rede informática Internet.
3-  Presentar  as  vantaxes  de  Internet  como canle  de comunicación e  como fonte de
información
4-Analizar con detalle os perigos que presenta Internet.
5-Explicar os servizos que ofrece Internet: correo electrónico, mensaxería, chats, foros,
telefonía IP e FTP,etc
6- Familiarizar ao alumno co uso dos navegadores .
7-Presentar Internet como un enorme espazo de información .
8-Mostrar algunhas formas de busca complexa mediante palabras clave.
9-Aprender a empregar as enciclopedias virtuais.

8..3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Rede informática. Internet. 
Vantaxes e problemas de 
Internet.

-Aprender  a  navegar  en
Internet:  recoñecer  un
hipervínculo,  saltar  dunha

-Apreciar  a  grande
cantidade  de  información  e
posibilidades  de



-Hackers, virus,spam, 
adicción telemática.
-Navegadores, hipertexto e 
navegación.
-Servicios de Internet: 
www, correo,mensaxería, 
foros,buscadores e portais, 
enciclopedias, bitácoras,etc.

páxina  a  outra,  moverse
nunha  páxina,  copiar  texto
desde o navegador.
-Buscar  información  en
Internet  con  palabras  clave
e  tamén  con  índices
temáticos.
-Utilizar  as  enciclopedias
virtuais  para  localizar
información.

comunicación  que  ofrece
Internet.
-Actuar con precaución ante
os  diversos  perigos  que
ofrece  Internet:  correo
electrónico  non  desexado,
uso  fraudulento  nas
transaccións
económicas,etc.
-Criticar  con  rigor  a
información obtida a través
de Internet e verificar a súa
orixe.

PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍAS DE 3º ESO   CURSO 2015-2016

1.-OBXECTIVOS XERAIS DE TECNOLOXÍA  DE 3º DE ESO

1.Recoñecer a importancia da tecnoloxía nos avances científicos e na nosa vida actual.
2.Aplicar criterios de normalización e escalas na representación de obxectos mediante 
vistas e perspectiva.
3. Realizar interpretacións a través de croquis e bocetos de productos tecnolóxicos.
4.Coñecer os materiais de uso técnico, as súas características, propiedades mecánicas e 
os seus usos máis comúns, sendo quen de identificar os beneficios e perxuicios do seu 
emprego.
5. Manexar operadores mecánicos integrados en estruturas, máquinas ou sistemas.
6. Demostrar ter destrezas técnicas no uso de materiais, ferramentas e máquinas e na 
construcción de prototipos.
7. Afondar no coñecemento e aplicación das distintas fontes de enerxía e o seu impacto.
8.Coñecer as fontes de enerxía renovables máis importantes e reflexionar sobre o seu  
uso.
9. Recoñecer os elementos dun circuito eléctrico en continua e en alterna e saber a 
función que desempeña cada un.
10.Analizar, diseñar, simular e montar circuitos eléctricos en corriente continua e tamén 
en alterna.
11.Desenvolver coñecementos básicos de electrónica para aplicar en robótica.
12. Utilizar os coñecementos adquiridos en automatismos e robots.
13. Utilizar sistemas e aplicacións de procesamento e tratamento de datos para a 
organización dun proxecto.
14.Coñecer distintos sistemas operativos e a edición de páxinas web como medios de 
acceso e publicación de contidos.



15.Manexar sistemas de intercambio de información de forma segura optimizándoos 
como recurso didáctico.
16.Empregar ferramentas e recursos informáticos no proceso de diseño.
17. Empregar de forma responsable o ordenador.
18.  Coñecer e cumplir as normas de seguridade e hixiene no traballo de taller.

2.-COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O uso instrumental das matemáticas é indispensable na Tecnoloxía , tanto para resolver 
problemas como para      desenvolver programas e aplicacións.
Traballaremos os descriptores seguintes:

-Coñecer e utilizar elementos matemáticos básicos: magnitudes, operacións, 
porcentaxes, proporcións, figuras xeométricas, criterios de medición e codificación.
-Manexar coñecementos solbre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 
comprender o que ocurre no entorno.
-Comprender e interpretar información en formato gráfico.
-Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotidiá.

Competencia lingüística

 A  comprensión lectora, a expresión oral e a escrita son fundamentais para comprender 
os contidos da  área de Tecnoloxía.O alumnado desenvolverá habilidades relacionadas 
con esta competencia nos procesos de busca, selección e analise de información, así 
como na transmisión da mesma empregando distintas canles de comunicación.
 Os descriptores que se empregarán serán:
-Expresarse oralmente con corrección e coherencia.
-Usar o vocabulario axeitado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos escritos e tamén para as exposicións orais.
-Respetar as normas de comunicación en calqueira contexto : turno de palabra, escoita 
atenta,etc
-Manexar elementos de comunicación non oral en diversas situacións.
-Usar os coñecementos sobre as lingüas para buscar información e ler textos científicos 
ou relacionados co ámbito tecnolóxico.
-Producir textos para comunicar os seus coñecementos , ou para realizar traballos.

 Competencia dixital

 Esta  competencia  é  intrínseca  á  materia  de  Tecnoloxía  ,  traballándose  en  varias
vertentes: por un lado, o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) ,
fundamentais no proceso de recopilación, tratamento e comunicación da información.
Por  outro  lado  oseu  uso  nos  proxectos  tecnolóxicos,  como  ferramente  de  diseño,
simulación e control.



Traballaremos os seguintes descriptores:
-Empregar distintas fontes para a busca de información.
-Utilizar distintos canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións.
- Actualizar o uso  das novas tecnoloxías para millorar o traballo e facilitar a vida diaria.
- Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Conciencia e expresións culturais
Desde a área de Tecnoloxía se promove a adquisición de aptitudes relacionadas coa 
creatividade mediante o desenvolvemento de solucións innovadoras aos problemas 
tecnolóxicos, dándolle importancia aos factores estéticos e culturais.
Traballaremos os descriptores seguintes:
-Valorar a interculturalidade.
-Apreciar a beleza e a creatividade.
-Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

 
 Competencias sociais e cívicas

O traballo de proxectos brinda ao alumnado un espazo para presentar as súas ideas e
razonamentos, defendendo as súas propostas e  tamén para aprender a escoitar  opinións
contrarias .

Entrenaremos os seguintes descriptores:

-Desenvolver  a  capacidade  de  diálogo  cos  demais  en  situacións  de  convivencia  e
traballo para resolver conflictos.

-Amosar disponibilidade para a pazrticipación activa nos grupos.

-Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

-Evidenciar respecto aos distintos ritmos e potencialidades.

Sentido de iniciativa e espiritua emprendedor

O desenvolvemento desta capacidade se fomenta apoiando a creatividade e a asunción
de riscos  á hora de buscar solucións a problemas tecnolóxicos.

Os descriptores que se entrenarán son:

-Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

-Asumir as responsabilidades encomendadas.

-Xestionar o traballo de grupo coordinando tarefas e tempos.

-Contaxiar entusiasmo pola tarea e ter confianza na consecución dos obxectivos.

-Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

-Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas e dos proxectos.

Aprender a aprender

Nesta materia  se traballa a avaliación reflexiva por parte do alumnado de diferentes
alternativas para a resolución dun problema.



Para asegurarnos a adquisición dos obxectivos plantexados , traballaremos os seguintes
descriptores:

-Xestionar os recursos e as motivacións persoais a favor da aprendizaxe.

-Planificar os recursos necesarios e os pasos a seguir no proceso de aprendizaxe.

- Revisar o traballo e tomar decisións en función dos resultados intermedios.

-Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

3. CONTIDOS  DE TECNOLOXÍA 3º ESO

- Introdución á Tecnoloxía:  A necesidade como estímulo da tecnoloxía. Ciencia, 
Técnica e Tecnoloxía. Fabricación de productos e cambio social. O papel da tecnoloxía 
na sociedade.

-Expresión e comunicación técnica: Vistas dun obxecto. Representación en 
perspectiva isométrica e cabaleira. Escalas. Cortes e seccións. Acotación. Instrumentos 
de medida .Libre CAD.

-Materiais de uso técnico: Os plásticos,obtención,  propiedades e tipos. Técnicas de
conformación de plásticos. As fibras textiles .Os materiais de construcción,obtención,
propiedades e usos. 

-Enerxía e as súas transformacións. Centrais eléctricas: Enerxía e traballo.Enerxías
renovables.  Enerxías  non  renovables.  Enerxía  nuclear.  Centrais  eléctricas.  Impacto
ambiental da xeración , transporte e uso da electricidade.Eficiencia e aforro enerxético.
A factura da enerxía eléctrica.

-Circuitos eléctricos : Corriente continua e alterna . Partes dun circuito eléctrico. Lei
de  Ohm.  Medida  de  magnitudes  eléctricas.Circuitos  en  serie  ,  en  paralelo  e
mixtos.Enerxía e potencia eléctrica. Os efectos da corriente eléctrica. 
Inducción electromagnética. Alternadores. Dinamos.Relés.
Máquinas.

-Electrónica,  robótica  e  control.Historia  da  electrónica  .  O  condensador.   Os
semiconductores. O diodo. O transistor.Introducción ás máquinas automáticas e robots.
Arquitectura dun robot. O control programado.

-Tecnoloxías da información e a Comunicación. Os sistemas operativos. A seguridade
nos sistemas informáticos. O ordenador en conexión. Edición de páxinas web. A folla de
cálculo. Aplicacións gráficas.

4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia.



-Analizar obxectos técnolóxicos.
-Valorar a repercusión da tecnoloxía na nosa vida.
-Representar  obxectos  mediante  vistas  e  perspectiva  aplicando  criterios  de
normalización e escalas.
-Interpretar croquis e bocetos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.
-Explicar mediante documentación técnica as distintas fases polas que pasa un obxecto
desde o  diseño ata a comercialización.
-Empregar ferramentas e recursos informáticos axeitados no proceso de diseño e para
xerar a documentación asociada ao proceso tecnolóxico.
-Analizar  as  propiedades  dos  materiais  utilizados  na  construcción  de  obxectos
tecnolóxicos .
-Manipular e mecanizar materiais convencionais asociando a documentación técnica ao
proceso de producción dun obxecto,  e  empregando técnicas  e  ferramentas  axeitadas
atendendo ás normas de seguridade.
-Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras
formas de enerxía.
-Explicar unha forma de obtención de enerxía eléctrica a partir dunha fonte de enerxía
estudiada.
-Experimentar con instrumentos de medida para obter as magnitudes eléctricas básicas.
-Diseñar e simular circuitos con simboloxía axeitada e montar circuitos con operadores
elementais.
-Analizar e diseñar circuitos eléctricos en corriente continua.
-Aalizar os fundamentos básicos dos sinais de corriente alterna.
-Analizar  as  características  básicas   de  funcionamento  de  diferentes  compoñentes
electrónicos activos e pasivos.
-Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información.
- Utilizar un equipo informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos.
-Analizar o proceso de programación de páxinas web nunha linguaxe estándar.
-Utilizar a folla de cálculo.
-Montar circuitos que leven como mínimo 3 compoñentes electrónicos dos estudiados.

5.ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron ao longo da
historia da humanidade.
-Analiza obxectos técnicos en relación co entorno e estudia a súa evolución.
-Elabora xuicios de valor frente ao desenvolvemento tecnolóxico.
-Interpreta  as  modificacións  tecnolóxicas,  económicas  e  sociais  en  cada  periodo  da
historia.
-Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos empregando
criterios normalizados de acotación e escala.
-Interpreta  croquis  e  bocetos  como  elementos  de  información  de  productos
tecnolóxicos.
-Describe as características propias dos materiais de uso técnico comparando as súas
propiedades.
-Realiza busca de información relevante en Internet.



-Elabora documentos de texto para a memoria e traballos,así como follas de cálculo para
presupostos.
-Emprega software de presentación para expoñer traballos.
-Utiliza software de diseño.
-Explica  como se poden  identificar  as propiedades mecánicas  dos materiais  de uso
técnico.
-Identifica e manipula as ferramentas de taller en operacións básicas de conformado de
materiais.
-Elabora un plan de traballo no taller atendendo ás normas de seguridade e saúde.

-Explica  a  obtención de corriente  eléctrica  a  partir  de  dúas  fontes  de enerxía  ,unha
renovable e outra non renovable.
-Explica os principais efectos da corriente eléctrica.
-Utiliza as magnitudes eléctricas básicas na resolución de exercicios.
-Diseña  circuitos  eléctricos  básicos  utilizando  doftware  específico  e  simboloxía
axeitada.
-Monta  circuitos  eléctricos  básicos  empregando  lámpadas,  resistencias,  diodos  ,
motores,etc.
-Calcula a potencia e a enerxía consumida por un circuito.
- Sinala as características básicas e a función de resistores, condensadores,  diodos e
transistores.
- Explica o funcionamento dunha máquina simple e describe o seu mecanismo .
-Manexa  espacios web e outros sistemas de intercambio de información.
- Elabora proxectos técnicos con equipos informáticos .
-Utiliza e xestiona un ordenador baixo un sistema operativo Windows o Linux.
-Instala e desinstala de maneira segura software básico.
-Usa con soltura aplicacións informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar e
manipular e publicar información.
-Emprega con destreza aplicacións  informáticas  de ofimática para a presentación de
traballos.
-Actúa de forma dialogante e responsable no traballo en equipo. 

6.METODOLOXÍA

A metodoloxía será activa e participativa,  que facilite a aprendizaxe tanto individual
como colectiva   e que facilite a aquisición de competencias.
Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:
-Expresión de ideas previas  antes de de empezar os temas.
-Exposición do profesorado a través de diversos soportes.
-Lectura e reflexión individual do texto para aproximarse ao contido.
-Discusión e nalise dos contidos por parellas e en grupo.
-Realización de actividades individuais e de grupo.
- Traballo en grupos reducidos para desenvolver actividades e problemas relacionados
cos contidos do curriculum, empregando as TIC.
-Realización  práctica dun proxecto que resolva un problema proposto e que cumpla
unhas condicións determinadas.
-Busca de información para completar actividades e ampliar coñecementos.
-Participación activa na corrección de actividades na clase.



- Posta en común despois dos traballos individuais  e de grupo.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Na calificación de cada avaliación valorarase a actitude do alumnado , o caderno de
actividades ,as fichas que entrega o profesor para reforzo ou ampliación, os traballos
individuais ou en grupo,  os controles (como mínimo dous por avaliación) e o traballo
de proxecto no segundo e no terceiro trimestre.
No primeiro trimestre , dado que non terán nota de proxecto , os exames terán unha
ponderación do 60% na nota de avaliación.
A calificación final será a media  da obtida nas tres avaliacións, tendo en conta que
previamente,  o  alumnado ,  que  suspendese a  primeira  ou a  segunda avaliación  terá
oportunidade de recuperalas . 
A  táboa seguinte reflicte os instrumentos de avaliación e a ponderación dos diferentes
apartados.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DE 3º DE ESO

Calificación Instrumento Ev. In. 1º Eva. 2ª Eva 3ª Eva.
     10% CADERNO- EXERCICIOS

-Presentación
-Puntualidade
-Traballo diario
-Vocabulario
-Expresión gráfica

        20% TRABALLOS  
-Presentación
-Contado
-Expresión oral e gráfica
-Nivel de esforzó
-Orixinalidade
-Puntualidade
-Selección da información

        30% PROXECTO
Anteproxecto

-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Selección da información
-Realización ordenada do 
proceso



Prototipo
-Funcionamento
-Resistencia
-Unións entre pezas
-Acabados
Memoria
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Vocabulario técnico
-Expresión de ideas propias
-Realización ordenada do 
proceso

        10% OBSERVACIÓN DIRECTA
-Iniciativa
-Interés
-Asistencia
-Puntualidade
-Normas de seguridade
-Traballo diario
-Traballo en equipo.

         30% PROBA ESCRITA
-Contidos conceptuais
- Resolución de problemas.

8.RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

9.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A avaliación  inicial  proporcionará  un   millor  coñecemento  do  alumnado  ,  que  nos
permitirá  identificar  a  aquel  alumnado  que  necesita  un  maior  seguemento  ou
personalización  de  estratexias  de  aprendizaxe.  Convén  saber  qué  deficiencias  ou



capacidades presenta cada un para poder saber que medidas organizativas adoptar  para
poder dar unha atención máis individualizada a quen a precisa.
Estableceranse conclusións sobre medidas curriculares a adoptar, así como a cerca dos
recursos a utilizar.
Fixaremos o modo en que se vai compartir información sobre cada alumno ou alumna
co resto do profesorado, especialmente co titor ou titora.

10.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Avaliaremos a nosa programación didáctica a final de curso coa finalidade de cambiar
aqueles  aspectos  que  consideremos  que  non  serviron  para  acadar  os  obxectivos
propostos.

ASPECTOS A
AVALIAR

A DESTACAR… A MILLORAR…
PROPOSTA DE

MILLORA
PERSOAL

Temporalización das 
unidades didácticas

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos

Manexo dos contidos

Descriptores e desempeños
competenciais

Realización de tarefas

Estrategias metodolóxicas 
seleccionadas

Recursos

Criterios de avaliación

Atención á diversidade

Interdisciplinariedade



unidade 1

“ INTRODUCCIÓN Á TECNOLOXÍA”

1. INTRODUCCIÓN

A  Tecnoloxía  está  presente  en  todo  o  que  nos  rodea  e  inflúe  no  contexto
laboral,educativo, social  e persoal. A meirande parte dos esforzos científicos se
centran en crear tecnoloxías  que cubran as necesidades das persoas e melloren a
súa calidade de vida; por iso  é fundamental coñecer e descifrar a linguaxe e o
funcionamento tecnolóxico na escola.

Temporalización: 4 horas

2 . OBXECTIVOS  DIDÁCTICOS

- Comprender a principal finalidade da tecnoloxía.
- Buscar información relacionada coa tecnoloxía.
- Apreciar a diferencia entre ciencia, técnica e tecnoloxía.
-Valorar a importancia da tecnoloxía no desenvolvemento dun pais

3. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
. COMPETENCIAS

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias

-  O  papel  da
Tecnoloxía  na
sociedade

-Concepto  de
ciencia,  técnica  e
tecnoloxía.

-  A tecnoloxía  e  os
cambios sociais.

-  Proceso  de

-Coñecer  os
conceptos  de
ciencia,  técnica  e
tecnoloxía.
- Realizar analise de
obxectos
tecnolóxicos.
-  Coñecer  a
evolución
tecnolóxica  e   os
cambios  sociais  ao
longo da historia

-  Explicar  as

-Analiza
descubrementos
concretos  para
diferenciar  ciencia,
técnica e tecnoloxía.
-Analiza  algún
obxecto  tecnolóxico
e   describe  a  súa
evolución.
-Indica  os  cambios
tecnolóxicos  máis
salientables   ao
longo da historia.

-Recoñece e entende

- CCL
-CD
-CAA
-CSC
-CMCT

- CCL
-CSC



Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias

fabricación  de
productos  e cambio
social.
-Innovación  e
creatividade 

distintas  fases  dun
proceso  de
fabricación  de
obxectos.

as distintas fases de
fabricación  dun
producto.

Busca  e  enumera
innovacións
significativas  que
influíron  no
desenvolvemento
dos países.

CMCT

CAA

4. COMPETENCIAS : DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS

Competencias Descriptores Desempeños

-Comunicación lingüística

-Competencia matemática e
competencia  básica  en
ciencia e tecnoloxía.

-Competencia dixital

-Expresarse  oralmente  con
corrección, coherencia e de
maneira axeitada.

-Manter  unha  actitude
favorable cara a lectura.

-  Recoñecer  a  importancia
da ciencia e a tecnoloxía na
nosa vida cotidiá.

-  Manexar  ferramentas
dixitais para a construcción
do coñecemento.

-Participa  en  discusións
grupais  expresando as súas
ideas  sobre  os  avances
tecnolóxicos.

- Le textos relacionados cos
avances tecnolóxicos.

-  Explica  como favorece  a
tecnoloxía   a   satisfacción
das  necesidades  do  ser
humano  e  o
desenvolvemento  dos
países.

-  Fai  uso  de  navegadores,
páxinas  web   e  programas
diversos  para  realizar  as
tarefas  que  se  lle



-  Conciencia  e  expresións
culturais.

-Sentido  de  iniciativa  e
espíritu emprendedor.

-Competencias  sociais  e
cívicas

-Aprender a aprender.

-  Elaborar  traballos   e
actividades  con  sentido
estético.

-Amosar  iniciativa  persoal
para  resolver  cuestións  ou
problemas.

-  Recoñecer  riqueza  na
diversidade de opinións .
-  Desenvolver  capacidade
de diálogo  cos  demais  en
situacións de convivencia  e
traballo  para  resolver
conflictos.

-Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  a
realizar   no  proceso  de
aprendizaxe.

-Avaliar  a  consecuión  de
obxectivos de aprendizaxe.

encomendan.

-  Presenta  as  actividades
con  limpeza  e  corrección
ortográfica.

-  Propón  diferentes
posibilidades na realización
das tarefas de aula.

-Dialoga cos compañeiros e
compañeiras   para resolver
conflictos da vida cotidiá.

- Realiza as actividades e os
traballos  seguindo  as
indicacións que se lle dan.

-  Valora  e  corrixe  as
actividades realizadas.

5. TAREFAS:

- Identificamos os coñecementos previos sobre  Tecnoloxía.
- Buscamos a definición de  ciencia , técnica e tecnoloxía  e lémola.
- Analizamos os principios científicos nos que se baseou T.Alva Edison para  inventar a 
lámpada.
-Identificamos as fases de fabricación dun producto.
-Lemos algún texto relacionado co progreso en países diferente.
- Respondemos por escrito a actividades do libro.
- Vemos algún vídeo relacionado coa fabricacion dun producto tecnolóxico.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar os temas.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.



-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación ao tema  tratado.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

unidade 2

“REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE OBXECTOS”

1. INTRODUCCIÓN

Neste nivel,  o  alumnado xa ten nocións  xerais  sobre a  comunicación e   a expreión
gráfica, polo que  trataremos de afondar nos principais elementos e técnicas do debuxo
técnico.  Daranse a coñecer instrumentos de medida como o calibre e o micrómetros e
comenzaremos a usar algunha aplicación CAD.

Temporalización : 4 horas

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-Coñecer qué son as vistas dun obxecto e cómo se debuxan.
-Debuxar as vistas de diferentes obxectos.
- Comprender os diferentes tipos de perspectivas.
-Debuxar en perspectiva isométrica, cabaleira e cónica.
- Saber qué son as escalas.
- Identificar os tipos de escalas que existen.
- Entender qué son os cortes e as seccións para poder debuxalos.
-Coñecer qué son as cotas e de qué están compostas.



-Recoñecer as normas de acotación.
- Aprender a medir co calibre e co micrómetro.
- Coñecer e usar aplicacións informáticas que permitan debuxar obxectos.

3. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES E COMPETENCIAS CLAVE

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Vistas,  perspectivas
e escalas.
- Cortes e seccións.
-Acotación .
-Instrumentos  de
medida.

-  Ferramentas  e
aplicacións
informáticas  no
diseño

-Representar
obxectos  mediante
vistas e perspectivas
aplicando  criterios
de  normalización  e
escalas.
-  Interpretar  croquis
e  bocetos  como
elementos  de
información  de
obxectos.

-  Empregar
ferramentas  e
recursos
informáticos
axeitados  no
proceso  de
diseño .

-Debuxa  vistas  e
perspectiva  de
obxectos
empregando
correctamente  os
instrumentos  de
medida.
-Interpreta croquis e
bocetos  como
elementos  de
información  de
obxectos.
-Representa
mediante  vistas  e
perspectiva obxectos
e  sistemas  técnicos,
mediante croquis .
-Emprega  a  escala
máis axeitada según
o  espacio  do
debuxo.
-Utiliza  software  de
diseño  CAD  para  a
representación  de
obxectos.

- CCL

-CMCT

-CD

-CAA

-SIEP

4. COMPETENCIAS, DESCRIPTORES  E DESEMPEÑOS:

Competencias Descriptores Desempeños



Comunicación lingüística

Competencia  matemática  e
competencia  en  ciencias  e
tecnoloxía

Competencia dixital

Competencia  artística  e
cultural

Competencia social e civíca

Sentido  de  iniciativa  e
espiritu emprendedor

Aprender a aprender

-Comprender  o  sentido  do
textos escritos e orais.

-  Manter  unha  actitude
favorable cara a lectura.

-Coñecer  e  utilizar  os
elementos  matemáticos
básicos  no que se refire a
operacións,  magnitudes,
proporcións,  porcentaxes  e
formas xeométricas.

- Actualizar o uso de novas
tecnoloxías  para millorar o
traballo de diseño.

-  Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

-Participar  en  traballos  de
diseño en grupo, respetando
as opinións dos demais.

-  Asumir  riscos  no
desenvolvemento  das
tarefas do proxecto.

-  Desenvolver  estratexias
que axuden a comprender e
afianzar   os conceptos

-  Realiza  correctamente as
actividades   teóricas  e
prácticas  despois  de ler   o
seu enunciado.
-  Le   tódolos  textos   que
aparecen na unidade.

-  Aplica  os  coñecementos
matemáticos  de  medida,
calculo  e  xeometría  para
realizar  as  vistas  e  a
perspectiva  de  obxectos
empregando  a  escala
axeitada.

-Aprende  a  utilizar
diferentes  aplicacións
informáticas  para  diseñar
obxectos .

- Diseña obxectos  de forma
gráfica  seleccionando
elementos,  cores  e  texturas
que  se  adapten  as  súas
características .
-Asume  responsabilidades
nos traballos colaborativos.
-  Escoita  con  respecto  as
ideas  e  preguntas  doutros
compoñentes do grupo.

-Usa  os  conceptos
aprendidos  para  realizar
diseños  orixinais  ,  que  se
diferencien  dos  de  outros
membros da clase.

-Utiliza  a  información  dos
textos  para  realizar
actividades propostas.
-Recoñece  os  pasos  que
debe dar para representar as
vistas.



5 .TAREFAS

- Identificamos os coñecementos previos con preguntas de aproximación ao tema.

- Observamos imaxes e aprendemos os pasos a seguir para realizar as súas  vistas.

- Realizamos no caderno vistas de obxectos.

- Coñecemos que é unha perspectiva isométrica  e  aprendemos os pasos para 
representar unha figura nesta perspectiva.

- Coñecemos qu é unha perspectiva cabaleira e aprendemos a representar figuras en 
perspectiva cabaleira.

-Lembramos a definición de escala e observamos imaxes a diferentes escalas.

- Resolvemos algún problema de escalas.

- Observamos os cortes e seccións de diferentes figuras .

-Debuxamos vistas de seccións e cortes de varias figuras.

-Representamos cortes e seccións en perspectiva.

- Aprendemos que é acotar , que elementos ten a cota, cales son as normas de 
acotación.

-Practicamos a acotación de figuras en perspectiva e de vistas.

-Aprendemos que é un calibre e un micrómetro e para que se usan.

-Realizamos algunha práctica de medida con calibre e co micrómetro.

- Utilizamos algunha aplicación informática de libre CAD para realizar debuxos.

-Realizamos unha proba de avaliación da unidade didáctica.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar os temas.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación co tema  tratado.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.



7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

unidade 3

“MATERIAIS   DE USO TÉCNICO . PLÁSTICOS .MATERIAIS DE
CONSTRUCCIÓN”

 1.INTRODUCCIÓN
  Considéranse materiais  técnicos aqueles que polas súas propiedades físicas son de
gran  utilidade  na  fabricación  de  productos,  maquinarias  e  estruturas.  Nesta  unidade
abordaremos o estudio dos plásticos de fibras textiles e dos materiais de construcción.
Na sociedade  actual,  os  plásticos  e  os  seus  derivados  forman parte  de  casi  tódolos
productos tecnolóxicos.Os ordenadores, os teléfonos e moitos electrodomésticos están
fabricados  con  material  plástico.  Os materiais  pétreos  tamén son indispensables  na
industria, na inxeñería  civil e na arquitectura.
A versatilidade dos plásticos amósase diariamente e se reflexa nos mercados, pero non
hai que ignorar os efectos negativos que producen no medio ambiente.
 Coñeceremos  a  orixe  dos  plásticos,  os  tipos  ,as  súas  características  e  aplicacións.
Tamén veremos distintas técnicas de conformación de obxectos.

Temporalización : 6 horas

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Coñecer como surxiron os plásticos.
-Aprender o significado de monómero e polímero.
-Identificar diferentes tipos de plástico.
- Sinalar as principais propiedades, características e aplicacións dos plásticos.
-Entender diferentes técnicas de conformación de plásticos.
-Coñecer e describir diversos materiais de construcción.
- Explicar algunhas propiedades dos materiais de construcción.
-Identificar diferentes tipos de fibras e coñecer as súas propiedades.



3. CONTIDOS  DIDÁCTICOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE . COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación 

 Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

Competencias

- Os plásticos: 
propiedades , orixe, 
tipos, aplicacións, 
técnicas de 
conformado e 
repercusións 
medioambientais.
-Materiais de 
construcción : 
propiedades  e 
aplicacións.

-Fibras 
textiles:tipos, 
propiedades e 
aplicacións.

- Coñecer, 
manipular  e 
mecanizar materiais 
convencionais 
asociando a 
documentación 
técnica ao proceso 
de producción dun 
obxecto, respetando 
as normas de 
seguridade.

-Analizar as 
propiedades dos
materiais de 
construcción de 
obxectos 
tecnolóxicos e 
relacionándoas 
coa estrutura 
interna das 
moléculas que 
forman 

-Identificar distintos 
tipos de fibras: 
naturais e artificiais .

- Enumera e  explica
as característica 
físicas e aplicacions 
de diferentes  
polímeros.

- Distingue as 
técnicas de 
comformación 
empregadas en 
diferentes obxectos 
de plástico de uso 
cotidiá.
- Identifica e 
manipula 
ferramentas do taller
en operacións  
básicas de 
comformado de 
materiais de uso 
técnico
-Explica como se 
poden identificar as 
propiedades 
mecánicas dos 
materiais de uso 
técnico.
- Identifica varias 
fibras naturais de 
uso cotidiá e valora 
as súas propiedades.
-Recoñece as fibras 
artificiais máis 
usadas e as súas 
aplicacións.

CL
CMCT

CAA

C EC

SIEP



4.COMPETENCIAS :DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Comunicación lngüística 

Competencia matemática e 
competencia en ciencias e 
tecnoloxía.

Competencia dixital

-Respetar as normas de 
comunicación en calqueira 
contextol.

-Resolver problemas 
seleccionando datos e 
estratexias axeitadas.

- Utilizar as diferentes 
canles de comunicación 
audiovisual para transmitir 
información.

-Escoita as ideas de 
compañeiros e do profesor 
sin interrumpir e pide 
intervir de forma educada.
- Le con atención a 
información do libro.
- Responde con argumentos
a cuestións plantexadas 
despois de ler o  o texto e 
observar as imaxes 
adxuntas.

-Observa e interpreta os 
recursos visuais que se lle 
presentan para explicar 
conceptos  e responder ás 
actividades.

5.TAREFAS

-Identificamos os coñecementos previos sobre materiais de uso técnico  respondendo 
oralmente a preguntas sobre o tema.

-Coñecemos a orixe dos plásticos .

-Comprendemos os conceptos de monómero e polímero e identificamos algúns 
polímeros.

-Aprendemos as características e aplicacións dos termoplásticos, dos plásticos 
termoestables e dos elastómeros.

-Relacionamos as propiedades dos distintos tipos de  plásticos coa súa constitución 
interna.

- Realizamos as actividades propostas no libro do alumnado .

- Realizamos un traballo en grupo de recollida de mostras de diferentes tipos de 
plásticos , sinalando as súas características , nome e aplicacións.

-Aprendemos as técnicas de conformación de termoplásticos máis empregadas: 
extrusión, soplado e moldeo por inxección.

-Aprendemos as técnicas de conformación de plásticos termoestables: compresión e 
imprigmación. 

-Descubrimos os materiais pétreos e as rochas das que proceden.



-Averiguamos cal é a composición  dos  materiais cerámicos  e do vidro e tamén 
cales son as propiedades características e os seu usos.

- Investigamos os tipos de fibras que se usan nas prendas de roupa, en material 
deportivo e en calzado e analizamos as súas  propiedades.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar os temas.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación ao tema  tratado.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

unidade 4

“A ENERXÍA E AS SÚAS TRANSFORMACIÓNS”

1. INTRODUCCIÓN

 Nas sociedades industrializadas, a disponibilidade de enerxía está totalmente ligada ao
benestar  .  Precismaos  enormes  cantidades  de  enerxía  para  vivir  ,  esto  nos  leva  á
necesidade de buscar fontes de enerxía inagotables e de menor impacto medioambiental,
e  que  cheguen  equitativamente  a  tódolos  usuarios.Estas  son  as  chamadas  enerxías
renovables.
Unha das formas de enerxía máis utilizada na nosa sociedade é a enerxía eléctrica, que
se pode transformar fácilmente  en enerxía mecánica, lumínica ou térmica e que polo
tanto ten múltiples aplicacións.
Pretendemos  que  o  alumnado  adquira  unha  visión  xeral  do  tratamento  enerxético
actual . Trataranse   as particularidades de todo tipo de centrais eléctricas, analizando as
ventaxas e inconvenientes de cada unha delas.



Focalizaremos a atención nos efectos que ten o consumo enerxético no medio ambiente
e veremos formas de aforro enerxético que favorecen a sostenibilidade do planeta.

Temporalización : 6 horas

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-Coñecer como se clasifican os diferentes tipos de enerxíal

-Saber qué son fontes de enerxía renovables e non renovables.

-Identificar as principais enerxías renovables.

-Recoñecer as fontes de enerxía non renovables. 

-Diferenciar a fisión nuclear da fusión nuclear.

- Coñecer o funcionamento dos distintos tipos de centrais eléctricas.

-Comprender o impacto medioambiental que produce o consumo de enerxía.

-Aprender a aforrar enerxía de maneira eficiente.

-Coñecer os datos que conforman unha factura de consumo enerxético.

- Construir unha fonte eólica

3. CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
.COMPETENCIAS

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Enerxía e traballo.

-Enerxías
renovables.

-Enerxías  non
renovables. 
-Enerxía nuclear.
 
-Impacto  ambiental
da  xeración,
transporte  e  uso  da
electricidade.

-Centrais eléctricas.

-Eficiencia  e  aforro

-Coñecer  a  relación
entre  a  enerxía  e  o
traballo.
-  Saber  diferenciar
as  enerxías
renovables  das  non
renovables  e
identificar  os
recursos  dos  que
proceden.
-Coñecer  e  explicar
o  funcionamento  de
dúas  centrais
eléctricas  ,  unha
renovable  e  outra
non renovable.
-Valorar  de  maneira

- Explica o principio
de  conservación  da
enerxía .
-  Diferencia  as
fontes  de  enerxía
renovables  das  non
renovables  e
identifícaas.
-Explica  o
funcionamento
dunha  central
eléctrica renovable e
dunha  non
renovable.
- Indica as ventaxas
e  os  inconvenientes
das  fontes  de
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enerxético.

-  A  factura  da
electricidade

crítica  a
dependencia  do uso
da electricidade e as
súas  repercusións
medioambientais.

enerxía renovables e
das non renovables.
-Analiza os procesos
de  fisión  das
centrais  nucleares  e
diferenciaos  dos  de
fusión.
- Analiza o consumo
enerxético mundial e
expón  as  súas
conclusións.
-Exemplifica  o
concepto  de
arquitectura
bioclimática.

4.COMPETENCIAS . DESCRIPTORES .DESEMPEÑOS

Competencias  Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística

Competencia matemática e 
competencia en ciencia e 
tecnoloxía

Competencia dixital

Conciencia e expresións 
culturais

Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor

Competencias sociais e 
cívicas

- Realizar esquemas  e 
resumes nos que se reflexen
as partes fundamentais das 
centrais eléctricas e o seu 
funcionamento.

- Tomar conciencia dos 
cambios producidos polo 
ser humano no entorno 
natural e as repercusións  
para o futuro.

- Usar distintas ferramentas 
informáticas para a busca 
de información en relación 
coa enerxía eléctrica.

- Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

- Xestiona o traballo de 
grupo coordinando tarefas e
tempos.

- Reconocer que tódalas 

- Representa mediante 
esquemas el 
funcionamiento de una 
central eléctrica.
- Describe las partes de una 
central eléctrica.

- Describe as ventaxas e os 
inconvenientes do 
aproveitamento e uso das 
diferentes fontes de enerxía.

-Consulta diferentes 
páxinas web para responder
a cuestións plantexadas 
sobre enerxías renovables e 
non renovables e de 
maneira especial a enerxía 
nuclear.

- Cuida a presentación nos 
traballos realizados sobre 
distintas formas de obter 
enerxía.
- Establece un plan de 
traballo para o grupo  
distribuíndo tarefas.
- Analiza de maneira 



Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor

Aprender a aprender

formas de aproveitamento 
da enerxía teñen algúns 
aspectos negativos.

- Xestionar  o traballo de 
grupo

- Recoñecer as medidas que
se poden tomar para 
promover o aforro 
enerxético.

comparativa dúas formas de
obter enerxía eléctrica , 
destacando o positivo e o 
negativo de cada unha.
- Establece un plan de 
traballo para o grupo 

-Recoñece as medidas que 
se poden levar a cabo para 
aforrar enerxía.

5. TAREFAS
- Coñecemos o prncipio de conservación da enerxía lendo un texto introductorio.

- Identificamos 5 tipos de enerxía.

-Recoñecemos a diferencia entre enerxías renovables e non renovables.

- Descubrimos formas de aproveitar a enerxía solar.

-Recoñecemos as parten dun aeroxerador e explicamos o seu funcionamento.

-Aprendemos que é a enerxía hidráulica e a mareomotriz.

-Descubrimos que é a enerxía xeotérmica e biomasa.

-Realizamos as actividades do libro relacionadas coas distintas formas de enerxía e o

seu uso.

- Recoñecemos as fontes de enerxía non renovables.

- Coñecemos que é o carbón, as súas aplicacións e tipos.

-Aprendemos  que  é  o petróleo,  cómo se destila,   cales  son os  principais  productos

derivados e para que se utilizan.

-Descubrimos as características do gas natural.

- Aprendemos qué son a fisión e a fusión nuclear.

-Descubrimos o impacto ambiental da xeración, transporte  e uso da electricidade.

-Estudiamos  distintos  tipos  de  centrais  eléctricas  e  analizamos  as  ventaxas  e

inconvenientes das  mesmas.

-Aprendemos medidas de aforro enerxético.



- Analizamos a factura da electricidade.

-Realizamos as actividades do libro de texto, webquest e aplicamos os coñecementos

adquiridos a promover un plan de aforro enerxético no centro e nos fogares.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar os temas.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación ao tema  tratado.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

unidade 5

“CIRCUITOS ELÉCTRICOS”

1. INTRODUCCIÓN
  A palabra electricidadde provén da voz grega elektron que significa ámbar. Sobre o ano
600 a.C,Tales de Mileto descubriu que ao frotar o ámbar adquiría o poder de atraer
algúns obxectos  ;  as súas observacións  e  reflexións  xeneraron moitas  investigacións
sobre  o  que  agora  coñecemos  como  electricidade.  O  seu  estudio  sistematizouse  a
partires do séculos XVII e XVIII e foi no século XIX cando se empezou a usar en
aplicacións domésticas e industriais.



Desde  entón  a  expansión  tecnolóxica  eléctrica  foi  decisiva  para  o  progreso  da
sociedade.
Nesta  unidade  aprenderemos  en  qué  consiste  a  electricidade,  analizaremos  os
compoñentes dun circuito eléctrico ; circuitos en serie, en paralelo e mixtos.Mediremos
as magnitudes que se relacionan na lei de Ohm, ademais resolveremos problemas de
cálculo de potencia, enerxía, voltaxe, intensidade e resistencia.

Temporalización : 8 horas

2.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Coñecer que é a electricidade.

-Comprender a lei de Ohm.

    -Distinguir entre corriente alterna e corriente continua.

    -Sinalar algúns efectos da corriente eléctrica .

    -Aprender a medir magnitudes eléctricas.

   -Coñecer os distintos compoñentes dun circuito eléctrico .

     -Diseñar e interpretar circuitos eléctricos en serie, en paralelo e mixtos.

  -Aprender  a  calcular  magnitudes  eléctricas  como  potencia,  enerxía,  voltaxe,
intensidade e resistencia.

     -Coñecer diferentes máquinas que producen enerxía eléctrica.

     - Aprender a identificar o valor dunha resistencia polas súas bandas de cores.

      -Comprender a relación entre electricidade e electromagnetismo.

3.CONTIDOS  .  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  .  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE.

Contidos Criterios  de
avaliación 

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias
clave

-Compoñentes  dun
circuito
eléctrico.Simboloxía
.

-Circuitos  en  serie,
en paralelo e mixtos.
-Lei de Ohm. 

-Analizar,  diseñar  e
simular  circuitos
eléctricos en cc.

-Identificar  os
elementos en serie e
en paralelo.

-  Recoñece  os
distintos
compoñentes  dun
circuito.

-  Identifica  os
elementos  en  serie
ou  en  paralelo  e
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-Medida  de
magnitudes 

-Corriente  continua
e corriente alterna 

-Enerxía e potencia

-Usar  o  polímetro
para medir voltaxes,
resistencias  e
intensidades.
-Coñecer  as
principais
diferencias  entre  a
corriente  continua  e
a alterna.

-Diseñar circuitos de
corriente  continua
con  xerador,
resistencias,
lámpadas,  motores,
etc

-Sinalar  as
características
básicas de resistores
fixos  e  variables  e
de termistores.
-  Coñecer  a  enerxía
consumida  polos
distintos  receptores
e  saber  a  relación
entre   potencia  e
enerxía.

calcula  o  valor  da
resistencia,  voltaxe
ou  as intensidades .
-Mide  co  polímetro
a  tensión,  as
intensidades  e  as
resistencias .

-Recoñece  os
diferentes  usos  da
corriente  continua  e
da alterna e tamén as
principais
diferencias.

-  Diseña
correctamente  e
explica  o
funcionamento  de
circuitos  con
resistencias, motores
, lámpadas,etc.

-Calcula  a  enerxía
que  se  utiliza  en
cada  receptor  e
coñece  a  relación
que  ten  coa
potencia.
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4.COMPETENCIAS. DESCRIPTORES. DESEMPEÑOS

Competencias Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística

Competencia  matemática  e
competencia  básica  en

- Describir oralmente e por
escrito  o  funcionamento
dun circuito l
-Amosar  interese  por  ler
información  relacionada
coa enerxía eléctrica.

-Resolver  problemas  de

-Describe  de forma oral e
escrita  o funcionamento de
circuitos.
-  Realiza  actividades  con
corrección despois de ler os
textos  do  libro  e  os
enunciados das exercicios.

-  Utiliza  correctamente  as



ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Conciencia  e  expresións
culturais

Espíritu  de  iniciativa  e
emprendedor.

Competencia social e cívica

Aprender a aprender

cálculo  de  tensión,
intensidade,  resistencias,
enerxía ou potencia.

-Utilizar  diferentes  canles
de  comunicación
audiovisual  para  transmitir
informacións.

-  Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

- Ser constante no traballo e
esforzarse  por  buscar
solucións  aos  problemas
plantexados.

-  Amosar  disponibilidade
no traballo  de  grupo e cos
compañeiros de aula

Planificar  os  recursos
necesarios  para  o  traballo
de actividades ou de taller .

fórmulas da lei de Ohm e de
enerxía  e  potencia  para  a
resolución de problemas.

-  Diseña  circuitos  con
programas de simulación.

-Utiliza recursos a través de
Internet  para  afianzar  os
coñecementos  sobre
circuitos.

-  Debuxa  os  circuitos
eléctricos  con  esmero,
coidando  que  cada
elemento  estea  na posición
correspondente.

-Busca  alternativas  para  a
solución  de  problemas  que
lle presentan dificultades.

-  Participa  activamente  no
diseño  e  montaxe  de
circuitos  e  acepta  de  bo
grado  as  opinións  doutros
membros do grupo.

-Realiza   os  proxectos
seguindo as pautas ou pasos
que se lle indicaron.

5.TAREFAS

-Identificación dos coñecementos previos sobre electricidade mediante un cuestionario
e un texto introductorio. 
-Coñecemos qué a corriente eléctrica lembrando a súa definición .
- Diferencias entre corriente continua e alterna.
- Coñecemos diferentes fontes de enerxía que alimentan un circuito.
-Aprendemos cales son elementos de mando, cales son elementos receptores e cales
elementos de protección.
-Realizamos actividades de cálculo de magnitudes eléctricas e de diseño e interpretación
de circuitos.
-Descubrimos que é a resistencia eléctrica e de qué factores depende.
-Repasamos a lei de Ohm e realizamos actividades nas que se aplique.



-Medimos co polímetro voltaxes, resistencias e intensidades.
- Averiguamos o valor das resistencias empregando o código de cores.
-Realizamos actividades con  circuitos en serie, en paralelo e mixtos.
-Realizamos  cálculos de potencia e de enerxía consumida, expresándoa en distintas 
unidades.
-Comprobamos o efecto calórifico da corriente eléctrica.
-Comprobamos a relación entre electricidade e magnetismo.
-Diseñaremos un circuito para o proxecto de taller.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar o tema.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación coa electricidade.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.
-Polímetros.
-Compoñentes de circuitos eléctricos : resistencias, lámpadas, motores, cables, 
ferramentas de taller, etc.

unidade 6

“ ELECTRÓNCIA”

1.INTRODUCCIÓN

A electrónica é clave para o desenvovemento e o progreso tecnolóxico da sociedade , xa
que é o soporte para as comunicacións, o control e o tratamento da información.É a que



permitiu a automatización e programación de procesos e o gran desenvolvemento das
tecnoloxías da información e a comunicación.
 Na actualidade úsase máis a electrónica dixital  ca analóxica; pero é preciso aplicar
aspectos da electrónica analóxica para entender como funcionan os circuitos que teñen
como base os sistemas dixitail.
Estudiaremos  elementos  fundamentais  de  circuitos  electrónicos  como  son:  os
semiconductores,  o  diodo  semiconductor  e  o  transistor  bipolar.  Tamén  veremos
condensadores e relés.

Temporalización: 8 horas

2.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-Comprender a orixe e evolución da electrónica.

-Coñecer que son os semiconductores e os materiais con que se fabrican.

-Aprender algúns componentes da electrónica analóxica: condensador, relé, diodo.

-Entender o funcionamento do transistor bipolar.

-Observar, interpretar e realizar gráficos e debuxos.

-Realizar actividades prácticas para entender procesos de electrónica analóxica.

-Resolver problemas sobre contidos electrónicos estudiados.

3.CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE.
COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Historia da electrónica

-Os semiconductores.
-  O  diodo  e  o
transistorbipolar.

- O condensador.

-O relé.

-Coñecer  a  orixe  da
electrónica .

-Coñecer  as
características,
símbolos  e  tipos  de
diodos e de transistores,
aśi  como  as  súas
funcións.
-Conocer  os  símbolos

-Recoñece  algúns  dos
científicos  que
contribuíron  coas  súas
teorías  e  inventos  a
difundir  a  natureza  da
electricidade.

- Identifica os diodos e
transistores  bipolares  e
coñece  a  súa  función
dentro do circuitol
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do  condensador  e  do
relé,  saber  a  función
que  realizan  e
identificalos .

4.COMPETENCIAS:DESCRIPTORES  E DESEMPEÑOS.

Competencias Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística

Competencia  matemática  e
competencias  básicas  en
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Conciencia  e  expresións
culturais

Sentido  de  iniciativa  e
espíritu emprendedor

Competencia  social  e
cultural

Aprender a  aprender 

-Describir  oralmente  o
funcionamento  de  circuitos
electrónicos.
-Ler textos relacionados cos
avances  no  campo  da
electrónica.
-Comprender e interpretar a
información  presentada  en
formato gráfico

-Manexar  ferramentas
dixitais para a construcción
do coñecemento.

-  Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

-  Xestionar  o  traballo  en
grupo e o tempo.

-  Valorar  a  importancia  da
aportación  de  diferentes
propostas.

-Desenvolver  estratexias
que  favorezan  a
comprensión dos contidos.

-Nomea  os  compoñentes
dun  circuito  electrónico  e
describe  o  seu
funcionamento.
-  Le  os  textos  da  unidade
para resolver actividades.

- Explica a información que
aparece en forma gráfica na
unidade.

-Usa as  ferramentas
informáticas  para  simular
circuitos e poñer en práctica
os conceptos aprendidos.

-  Coida  a  presentación  das
actividades  de  caderno  e
tamén os traballos.

-  Establece  un  plan  de
traballo para levar a cabo a
fase práctica

-  Anima  aso  demais  a
expresar as súas ideas para
o traballo de grupo.

-Suliña as palabras clave do
enunciado para organizar os
pasos a seguir na resolución
dos problemas.

5.TAREFAS

-Respondemos a pregunatas de aproximación ao tema.



-Analizamos as orixes da electrónica,

-Coñecemos qué son os condensadores e os relés, identíficamolos , comprendemos a
súa función nun circuito e aprendemos a súa simboloxía.

-Realizamos actividades con circuitos que teñan algún relé e  tamén con outros que
leven condensadores.

- Aprendemos que é un semiconductor lendo un texto do libro.

- Interpretamos os gráficos e as imaxes do libro para comprender o comportamento
dos semiconductores.

-Aprendemos  que  é  un  diodo  semiconductor  e  os  tipos  de  diodos,  así  como  os
correspondentes símbolos.

- Aprendemos que é un transistor e como funciona lendo o texto do libro e aclarando
dúbidas.

-Realizamos actividades con circuitos que teñan diodos e transistores aplicando os
coñecementos  adquiridos.

-Realizamos un traballo de investigación para buscar científicos e investigadores en
Electrónica que levaron a cabo importantes descubrementos.

-Montamos un circuito electrónico nunha placa board, seguindo un diseño presentado
polo profesorado.

- Aplicamos os coñecementos adquiridos diseñando e construíndo un circuito que se
utilice no proxecto de grupo, que se fai no taller.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar o tema.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación coa electricidade.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.
-Polímetros.



-Compoñentes  de  circuitos  eléctricos  :  resistencias,  lámpadas,  motores,  cables,
ferramentas de taller, etc.

unidad 7

“INICIACIÓN A CONTROL E ROBÓTICA”

1.INTRODUCCIÓN
 Durante séculos o ser humano empeñouse en crear vida artificial e construiu máquinas
que imitaban as partes do corpo humán e que realizaban tarefas repetitivas.No século
XX creáronse  máquinas autónomas.
O  termo  robot  provén  da  palabra  eslava  robota.  Un   robot  é  un  manipulador
reprogramable  e  multifuncional  diseñado para  mover  cargas  ,  pezas  ou  dispositivos
especiais, seguindo traxectorias programadas.
Analizaremos  a  arquitectura  dos  robots,  reparando  nos  seus  elementos  mecánicos,
electrónicos e de detección do entorno. Veremos que son os sistemas de control.

Temporalización : 8 horas

2.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
-Comprender a orixe e utilización de máquinas e robots.
-Coñecer as funcións e partes dun robot.
-Entender que son os sistemas de cadea cinemática simple e as unións mecánicas 
articuladas.
-Saber que son os elementos actuadores e identificalos.
-Saber que é un sensor e recoñecer algúns.
-Explicar en qué consisten os sistemas de control e os sistemas programables.

3.CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Introducción ás 
máquinas 
automáticas e 
robots: arquitectura 
dun robot.
-Elementos 
mecánicos e 
eléctricos para o 

-Analizar robots, 
máquinas e sistemas
automáticos e 
describir os seurs 
compoñentes.

-Conocer os 
elementos 

- Busca e describe 
tipos de máquinas, 
automatismos e 
robots

-Analiza o 
funcionamento de 
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movemento do 
robot.
-Elementos de 
detección do 
entorno:sensores

mecánicos e 
eléctricos do robot, 
así como os tipos de 
sensores.

automatismos en 
diferentes 
dispositivos técnicos

4.COMPETENCIAS: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS

Competencias Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía.

Competencia dixital

Conciencia e expresións 
culturais

Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor.

Competencia social e cívica

Aprender a aprender

-Expresar oralmente o 
contido do texto sobre 
robots.

-Comprender e interpretar a
información en formato 
gráfico.

-Empregar distintas fontes 
para a busca de información

-Realizar traballos sobre 
robots con sentido estético.

-Amosar  iniciativa persoal 
para propoñer novas 
accións.

-Amosa disponibilidade 
para colaborar cos 
compañeiros e compañeiras
da clase 

-Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

-Expresa o que é un robot, 
as súas características e os 
elementos fundamentais.
- Analiza e descifra os 
códigos e símbolos dun 
programa.

-Utiliza distintas páxinas 
web, aplicacións e vídeos 
para familiarizarse coas 
instruccións de robots.
-Describe as partes 
fundamentais dun robot, 
coidando a presentación.

-Propon diferentes enfoques
no traballo de grupo e 
individual.

- Escoita con interese as 
ideas dos demais sobre 
robots e expón e debate con
respecto.

-Recoñece e expresa os 
pasos que segue para 
adquirir coñecementos.

5.TAREFAS
-Lemos un texto introductorio aos robots e respondemos a cuestións relacionadas co 
tema.



-Comprendemos a incorporación de máquinas e robots á industria e poñemos 
exemplos de actividades que antes se facían manualmente e na actualidade son 
realizadas mediante robots.
- Aprendemos as partes básicas dun robot.
-Identificamos diversos tipos de robots.
-Coñecemos os compoñentes mecánicos e eléctricos dun robot.
-Identificamos sensores como elementos de detección do entorno.
-Coñecemos o funcionamento de diversos sistemas de control.
- Comprendemos qué é Arduino lendo un texto e observando imaxes.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar o tema.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación coa electricidade.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.



unidade 8

“TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN”

1.INTRODUCCIÓN

O  ordenador  é  unha  das  ferramentas  máis  polfacéticas  da  historia  da
humanidade.  Esta  máquina  electrónica  recibe  e  procesa datos  para trasnformalos  en
información útil. Ten dúas partes : unha tanxible chamada Hardware (teclado, monitor,
memoria  RAM,  procesador,bios,etc)  e  outra  intanxible,  o  Software  (programas,
datos,...), dependen unha da outra parafuncionar.

O feito de que se poida programar permite realizar unha amplia gama  de tarefas. A 
súa base de datos de entrada pode realizar operación en casi tódalas áreas de 
desempeño do ser humano, ben como instrumento de traballo ou para cálculos, 
tamén para procesar información e comunicarnos   cos que nos rodean.

Afondaremos no coñecemento do sistema operativo e nas medidas  a tomar para 
preservar a seguridade.

Temporalización: 6 horas

2.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-Coñecer qué é un sistema operativo.

-Comprender a evolución dos sistemas operativos

-Identificar as utilidades dos sistemas operativos.

-Entender a importancia de realizar un mantemento periódico dosoftware do equipo.

-Recoñecer diferentes tipos de sistemas operativos.

-Descubrir as principais ameazas que poden danar un equipo.

-Coñecer software antivirus e antimalware.

-Entender as implicacións dos ordenadores en conexión.

-Aprender a utilizar os principais servicios de Internet.

-Comprender a orixe e o funcionamento da world wide web e da web 2.0

-Consultar webs de forma autónoma.

     -Practicar os conceptos aprendidos a través de actividades guiadas.

  3.CONTIDOS.  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE.   COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe
avaliables

Competencias
clave

Os  sistemas -Manter  e  optimizar -Describe  qué  é  un CCL



operativos

-A  seguridade  nos
sistemas
informáticos.

-O  ordenador  en
conexión.

as  funcións
principais  do
ordenador

-Utilizar  un  equipo
informático  e
sistemas  de
intercambio  de
información  de
forma  segura  para
elaborar  e
comunicar proxectos
técnicos,  traballos  e
información.

sistema  operativo  e
as  súas  funcións
principais.
-Identifica  os
principais  sistemas
operativos.
-Describe  algunhas
funcións  que  se
poden  realizar  para
manter  seguro  o
software do equipo.
-Utiliza  e  xestiona
un  ordenador  co
sistema  operativo
Windows ou Linux.
-Instala  e  desinstala
de  maneira  segura
software.
-Emprega  con
facilidade  o  sistema
de  almacenamento
de arquivos.
-Manexa  espacios
web  e  sistemas  de
intercambio  de
información.
-Elabora  proxectos
técnicos con equipos
informáticos  e  é
capaz de presentalos
e difundilos.

CMCT

CD

CAA

SIEE

CSC

CEC

4.COMPETENCIAS:DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS

Competencias Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística

Competencia  matemática  e
competencias  básicas  en
ciencia e tecnoloxía

-Ler  información  sobre  os
diferentes  sistemas
operativos .
-Presentar  en  forma  de
esquemas o máis salientable
dos sistemas operativos.

-Comprender  e  interprtar  a
información  presentada en

-Le  con interese os textos
do  libro  sobre  sistemas
operativos .
-Responde  ás  actividades
sobre  sistemas  operativos,
baseándose  na  información
do texto.

-  Escribe textos  para dar a



Competencia dixital

Conciencia  e  expresións
culturais.

Sentido  de  iniciativa  e
espíritu emprendedor

Competencias  sociais  e
cívicas.

Aprender a aprender.

formato gráfico.

-Manexa  as  ferramentas
dixitais  para  adquirir
coñecemento.

-Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

-Buscar  novas  canles  de
información  para  realizar
un traballo.

-Amosar  disponibilidade
para  a  participación  nos
traballos de grupo.

-Seguir  os  pasos
establecidos  e  tomar
decisións  sobre  os  pasos
seguintes  en  función  dos
resultados intermedios.

coñecer  a  información
representada  en  diagramas
ou gráficos.

-Usa  os  navegadores,
páxinas web,blogs, etc para
buscar  información  e
responder  ás  actividades
propostas.

-Presenta as actividades con
limpeza  e  corrección
ortográfica.

-Fomenta  a  iniciativa  e
establece  un  plan  de
traballo  para  realizar  as
tarefas prácticas.

-Inicia  e  mantén
conversacións  sobre
sistemas  operativos  e
seguridade  dos  sistemas
informáticos.
-Respecta  as  indicacións
establecidas  e  segue  os
pasos  indicados  na
resolución de actividades.

5.TAREFAS

-Identificamos os coñecementos previos sobre o ordenador.

-Coñecemos qué é un sistema operativo e identificamos as súas utilidades.

-Comparamos distintos sistemas operativos e valoramos  a importancia do seu 
mantemento periódico.

-Exploramos os sistemas operativos Windows e Linux.

-Coñecemos as principais ameazas contra os sistemas informáticos.

-Identificamos diferente software contra as ameazas dos sistemas informáticos.

-Comprendemos que implican os ordenadores en rede.

-Aprendemos os principais servicios de Internet.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:



-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar o tema.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación coa electricidade.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

unidade 9

“SOFTWARE E APLICACIÓNS”

1.INTRODUCCIÓN
Na  actualidade non existe ningún campo onde o ordenador non estea presente, xa sexa
como ferramenta  de  traballo,  como medio  para  realizar  cálculos,  procesar  datos  ou
comunicar  información.  Esto  leva  a  desenvolver  aplicacións  informáticas  que  se
adapten ás necesidades de cada área e ás tecnoloxías da información e comunicación.
O alumnado desta edade manexa con soltura o correo electrónico , a navegación web,
pero descoñece a folla de cálculo, non  utiliza moitas das aplicacións gráficas e non está
familiarizado coa linguaxe HTML. 
Nesta  unidade  trataremos  a  linguaxe  HTML,  a  edición  de  páxinas  web,  a  folla  de
cálculo  e a representación gráfica.

Temporalización:10 horas

2.OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



-Aprender como se elaboran documentos HTML.
-Coñecer o concepto de operadores, fórmulas, rango e formato de celdas.
-Distinguir e manexar as referencias absolutas e relativas.
-Comprender qué é e como funciona unha folla de cálculo.
-Aprender qué é unha imaxe dixital e as súas características principais.
-Recoñecer programas e formatos para o tratamento dixital.

3.CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe 

Competencias

-Edición  de  páxinas
web.  A  lingüaxe
HTML.

- A folla de cálculo

-Analizar  o  proceso
de  programación  de
páxinas  web  nunha
lengüaxe  estándar
para  aprender  a
elaborar
documentosHTML e
asś poder crear unha
páxina web.
-Empregar
ferramentas  e
recursos
informáticos
axeitados no proceso
de   diseño  e  para
xerar
documentación.

-Manexar  os
elementos  dunha
folla de cálculo

-Describe  as
lingüaxes  de
marcado
estándar:HTML
-Interpreta  códigos,
etiquetas  e  reglas
características  dos
documentos web.
-Usa  con  soltura
aplicacións
informáticas  que
permiten  buscar,
almacenar  e
organizar
información.

-  Manexa  os
elementos  propios
dunha  folla  de
cálculo  (fórmulas,
celdas,  referencias,
etc)  para  realizar
presupostos,
horarios  e  resolver
problemas  que  se
plantexan.

CCL
CMCT

CCS

AA
SIEE

CEC

4.COMPETENCIAS :DESCRIPTORES ,DESEMPEÑOS.

Competencias Descriptores Desempeños

Comunicación lingüística - Expresarse oralmente con -Participa en discusións 



Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Competencia dixital

Conciencia e expresións 
culturais.

Sentido de iniciativa e 
espíritu emprendedor.

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a aprender

corrección, adecuación e 
coherencia.

-Comprender textos escritos
que tratan sobre software

-Coñecer e utilizar 
elementos 
matemáticosbásicos:operaci
óns, 
magnitudes,porcentaxes,for
mas xeométricas, criterios 
de medición e codificación.

-Empregar distintas fontes 
para 
a percura de información.

-Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-Asumir riscos no 
desenvolvemento das 
tarefas ou nos proxectos.

-Recoñecer como riqueza a 
diversidade de opinións e 
ideas.

-Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

onde expresa coas súas 
verbas as características e 
os elementos máis 
importantes de diverso 
software.
-Realiza actividades de 
maneira axeitada despois de
ler con detalle o seu 
enunciado.
-Interpresta elementos 
numéricos e utiliza diversos
datos e códigos nun 
documento HTML.

-Usa distintas web e 
aplicacións para completar 
actividades .

-Realiza actividades 
guiadas personalizando 
aspectos como a cor, os 
párrafos,etc. 

-Realiza  modificacións e 
proba diferentes 
posibilidades  cando 
emprega a folla de cálculo 
ou con outras aplicacións.
-Aprecia e acepta con 
agrado as suxerencias que 
recibe doutros membros do 
grupo sobre os elementos 
incluídos na  páxina web.

-Identifica e expresa os 
diferentes pasos que debe 
dar para crear unha páxina 
web.

5.TAREFAS
-Identificamos os coñecementos previos sobre software e aplicacións respondendo a 
unha serie de preguntas.
-Aprendemos conceptos relacionados coa web.
-Coñecemos qué é a lingüaxe HTML e aprendemos a elaborar un documento HTML.
-Comprendemos cómo se programa cun editor HTML.



-Coñecemos qué é unha folla de cálculo e o seu entorno de traballo.
-Identificamos os catro tipos de operadores de LibreOffice Calc.
-Descubrimos qué son as fórmulas, o rango e o formato de celdas.
-Realizamos actividades coa folla de cálculo: horario, presuposto ,etc.
-Aprendemos a confeccionar gráficos.
-Realizamos actividades do libro de texto.
-Aprendemos as propiedades e características das imaxes dixitais.
-Recoñecemos diferente software para o tratamento de imaxes.
-Coñecemos os formatos de arquivo máis axeitados.
-Aplicamos o aprendido ao proxecto de aula.

6. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

-Expresión de ideas previas e dificultades de aprendizaxe antes de empezar o tema.
-Exposición do profesor ou profesora  a través de diversos soportes.
- Lectura e reflexión do texto que aparece no libro do alumnado.
-Actividades do libro e outras propostas polo profesorado en relación coa electricidade.
- Traballo en grupo para realizar  actividades propostas que teñan máis dificultade.
- Busca de información en Internet para ampliar coñecementos e comprender millor 
algúns conceptos.
-Posta en común dos traballos de grupo.

7.RECURSOS:

- Libro do alumnado, diccionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta.
- Caderno do alumnado para realizar as actividades.
-Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación.
-Pizarra dixital.
-Ordenadores.
-Páxinas web.

 
PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍA  DE 4º DE ESO CURSO 2015/2016

OBXECTIVOS DE TECNOLOXÍA DE 4º ESO:

1.- Coñecer as características básicas dun programa de diseño asistido por ordenador.
Empregar os coñecementos na realización de diseños de proxectos.
2.- Manexar con precisión o sistema diédrico na representación de obxectos, aplicando
as normas básicas de acotación e normalización.



3.-  Recoñecer  os  dispositivos  de  entrada,  saída  e  proceso  de  sistemas  eléctricos  e
electrónicos .
4º.-  Aplicar  os  coñecementos  en  electricidae  e  electrónica  para  facer  montaxes  de
circuitos.
5.- Usar o ordenador como medio de xestión de información.
6.- Coñecer as principias características da comunicación inalámbrica.
7.- Aplicar os coñecementos no manexo de internet e redes de comunicación para a
obtención de información.
8.-  Recoñecer  a  relación  que  hai  entre  os  avances  da  humanidade  e  os  avances
tecnolóxicos.

CONTIDOS DE TECNOLOXÍA  DE 4º ESO

1-Electrónica. Elementos básicos dos circuitos de electrónica: resistencias, 
condensadores, diodos, transistores.  Construcción de circuitos impresos. Simuladores 
de circuitos.
2-Electrónica dixital.Álxebra de Boole. Plantexamento dixital de problemas 
tecnolóxicos.Circuitos integrados. Fabricación de chips. Portas lóxicas . Emprego de 
portas lóxicas en circuitos integrados.
3-Tecnoloxía da comunicación. Comunicacións alámbricas: telégrafo e teléfono. 
Comunicacións inalámbricas: radio, televisión, móvil, ordenador,etc. Sistemas de 
localización: GPS.
4-Control e robótica. Automatismos. Sistemas de control:elementos  dos sistemas e 
tipos. Robots:componentes, diseño e construcción. Estudio e construcción dalgún robot 
sinxelo.
5-Control por ordenador. Controladoras e interfaces de control. Dispositivos de entrada-
salida de control. Tipos de controladoras. Codificación de programas en BASIC e en 
MSWLOGO.Diagramas de fluxo.
6-Neumática e hidráulica.Circuitos neumáticos:componentes e simboloxía. Estrutura 
xeral dos sistemas neumáticos. Circuitos hidráulicos: componentes e simboloxía. 
Principio de Pascal e Lei de continuidade. Estrutura xeral dos sistemas hidráulicos.
7-Instalacións de electricidade, gas, auga e comunicacións nas vivendas. Elementos da 
instalación eléctrica e características. Rede de distribución de auga potable e residual. 
Elementos da rede de augas. Rede de distribución de gas.Elementos da rede de gas. As 
comunicacións nos fogares.
8-Historia da tecnoloxía.  Fitos técnicos na historia da humanidade.  Os períodos da 
historia desde o punto de vista tecnolóxico. O ordenador persoal e Internet. O impacto 
social da tecnoloxía: a revolución industrial e a revolución electrónica. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE 4º ESO

1.-  Explicar  o  funcionamento  dun  circuito  electrónico,  distinguindo  os  seus
compoñentes.
2.- Diseñar circuitos sinxelos de control mediante relés.
3.- Montar circuitos con transistores, diodos, resistencias,etc.
4.- Describir as funcións principais dos elementos das instalacións  eléctrica, de auga  e
de gas.



5 .- Describir superficialmente os elementos básicos dunha rede sinxela de ordenadores
de  área  local e da rede de internet.
6.- Formular unha descripción básica dos elementos e do funcionamento dun sistema de
comunicación por telefonía fixa, móbil e vía satélite.
7.- Nomear algún feito fundamental do desenvolvemento tecnolóxico e da evolución
dos obxectos e sistemas técnicos, sinalando as súas repercusións nos ámbitos sociais e
laborais.
8.-  Analizar  e  propoñer  algunha  medida  sinxela  e   posible  para  favorecer  o
desenvolvemento tecnolóxico.
9.-Explicar o funcionamento básico dos elementos que copoñen a electrónica dun robot.
10.- Analizar circuitos electrónicos que describen o funcionamento dun robot.
11.-Distinguir os principais elementos de entrada e saída dun sistema de control.
12.-Elaborar  e  interpretar  circuitos  pneumáticos  e  hidráulicos  usando  a  simboloxía
axeitada.

INSTRUMENTOS DE  AVALIACIÓN DE 4º ESO

Calificación Instrumento Ev. In. 1º Eva. 2ª Eva 3ª Eva.
      20% CADERNO:EXERCICIOS E 

TRABALLOS
-Presentación
-Puntualidade
-Traballo diario
-Vocabulario
-Expresión gráfica

-Presentación
-Contado
-Expresión oral e gráfica
-Nivel de esforzó
-Orixinalidade
-Puntualidade
-Selección da información

       30% PROXECTO
Anteproxecto

-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Selección da información
-Realización ordenada do proceso

Prototipo
-Funcionamento
-Resistencia
-Unións entre pezas
-Acabados
Memoria
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Vocabulario técnico
-Expresión de ideas propias



-Realización ordenada do proceso
         20% OBSERVACIÓN DIRECTA

-Iniciativa
-Interés
-Asistencia
-Puntualidade
-Normas de seguridade
-Traballo diario
-Traballo en equipo.

         30% PROBA ESCRITA
-Contidos conceptuais
- Resolución de problemas.

*  Non se terán en conta as calificacións dun alumno nos diferentes apartados  se nas probas escritas non 
acada o valor mínimo de 3.
No 1º trimestre a proba escrita contará o 60%, xa que non haberá nota de proxecto

ACTIVIDADES DE LECTURA DE  4º ESO

-Redactar textos con distintos contidos temáticos.
-Realizar descripcións de obxectos sinxelos.
-Recopilar noticias periodísticas que teñan relación coa Tecnoloxía. .
-Confeccionar índices nos traballos que presenten.
-Empregar o diccionario para buscar o significado de palabras descoñecidas.
-Actividades de corrección ortográfica no caso de que haxa erros na escritura.
-Lectura en voz alta de textos do libro do alumno e síntesis do escoitado oralmente ou 
por escrito.
-Exposicións orais de traballos.
-Suliñar ou acoutar o mási destacado dun texto.
-Facer esquemas ou mapas conceptuais.
-Lectura comentada de libros de ciencia  recreativa e de artigos de prensa relacionados 
coa Tecnoloxía.

ACTIVIDADES DE EMPREGO DAS TIC PARA 4º ESO.

-Busca de información en Internet ou en enciclopedias para realizar traballos.
-Uso de programas Word e  Excel para a presentación de documentos técnicos.
-Utilización de cámara dixital, xunto co Power Point para a presentación de traballos.
-Envío de información  a través de correo electrónico.
-Utilización da páxina web do centro para actividades .
-Uso dun programa de diseño por ordenador.
-Realización de circuitos con simuladores empregando o Crocodile 3D.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOXÍA DE 4º ESO

Unidade didáctica nº 1

“TÉCNICAS DE EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN GRÁFICA. O DISEÑO DE
OBXECTOS”.



Temporalización: 5horas

1.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Descubrir a importancia que ten o analise de obxectos como fonte de información.
2.- Analizar obxectos no noso entorno para comprender as razóns do seu diseño e tamén
o seu funcionamento.
3.- Representar un obxecto ou instalación en proxección diédrica. 
4.- Planificar as tarefas de construcción dun obxecto ou instalación capaz de resolver un
problema práctico, producindo os documentos gráficos, técnicos e organizativos.
5.- Usar axeitadamente o vocabulario específico, os recursos gráficos e a simboloxía
para expresar e comunicar ideas.
6.- Utilizar normas de acotación e normalización.
7.- Iniciar ao alumno nun programa de debuxo asistido por ordenador.
8.- Empregar os programas de debuxo na elaboración do diseño dun proxecto.

1.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Concepto de diseño.

-Características dun diseño.

-Fases do proceso de 
diseño: definición do 
problema, busca de 
solucións, elección dunha 
solución, construcción e 
avaliación..
-Bocetos e croquis.
-Representación de vistas 
dun obxecto.

-Representación de seccións
e cortes.
-Representación de 
obxectos en perspectiva 
isométrica e cabaleira.
-Diseño con ordenador. 
Creación de obxectos 
sinxelos.Operacións con 
obxectos.
-Analise de obxectos 
técnicos. Distintas formas 
de analise e normas a ter en 
conta no analise técnico e 
funcional.

-Realización  de  debuxos
elementais  con  algún
programa sinxelo de debuxo
asistido por ordenador.
-Escribir  as  fases  do
proceso  de  diseño  feito
polos  alumnos  nalgún
proxecto do curso anterior.
-Visitar algunha industria do
entorno  onde  poidan
comprobar  as  diferentes
fases do proceso de diseño.
-Vídeos sobre algún proceso
artesanal  e  tamén  sobre
algunha industria.

-Realizar  bocetos  e  croquis
de  obxectos  e  máquinas
simples ou de partes de algo
máis complexo.
-Representar  obxectos  en
perspectiva  isométrica  e
cabaleira.
-Efectuar  analise  técnico  e
funcional  de algún obxecto
ou máquina desmontándoa e
volvendo a montala.

-Interés  por  coñecer  as
técnicas  de  representación
gráfica dun obxecto.

-Esmero na  realización  dos
croquis.

-Esforzo para conquerir 
representar obxectos 
mediante croquis que 
cumplan as normas do 
debuxo técnico
-Respecto polo traballo dos 
compañeiros de clase.

-Coidado cos instrumentos 
empregados no taller.

-Interés e esforzo na busca 
de información.

-Coidado na realización dos 
seus propios traballos.

-Valoración do uso dos 
medios informáticos para a 
expresión e comunicación 
de ideas.



Unidade didáctica nº 2

“ELECTRÓNICA ANALÓXICA”.

Temporalización: 6 horas

2.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Descubrir a importancia que ten o analise de obxectos como fonte de información.
2.- Analizar obxectos no noso entorno para comprender as razóns do seu diseño e tamén
o seu funcionamento.
3.- Repasar os coñecementos básicos sobre o funcionamento dos circuitos eléctricos ,os
seus componentes e magnitudes.
4-Coñecer o papel que desempeñan os diferentes elementos dun circuito electrónico:
resistencias, condensadores, diodos, transistores,etc.
5.- Montar circuitos usando relés.
6.-.Coñecer  os  estados  de  funcionamento  dun  transistor  e  saber  analizar  circuitos
electrónicos con transistores e calcular as magnitudes eléctricas fundamentais
7.-Saber  en  que  consiste  a  amplificación  de  señais  eléctricas  en  montaxes  con
transistores.
8.-Aprender a montar circuitos electrónicos sinxelos.
9.-Aprender a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos e electrónicos.

2.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Compoñentes dos circuitos 
electrónicos: resistencias , 
condensadores, diodos e 
transistores.
-Asociación de resistencias 
e tipos de resistencias.
-Condensadores: 
funcionamento,tipos
carga e descarga.
-Semicondutores e diodos.
- Transistor: funcionamento,
uso do transistor como 
interruptor e como 
amplificador .Tipos de 
transistores.
-Circuitos impresos.
-Simuladores de circuitos .

-Analizar  o  papel
desempeñado por diferentes
resistencias  en  circuitos
eléctricos e electrónicos.
-Usar  o  polímetro  para
medir  voltaxes,  resistencias
e intensidades de corriente.
-Soldar  componentes
electrónicos nunha placa.
-Montar  circuitos
electrónicos sinxelos.
-Diseñar circuitos eléctricos
e  electrónicos  co  software
apropiado.
.

-Respecto polas normas de 
seguridade cando se usa o 
soldador.
-Precaución e coidado no 
manexo dos componentes 
dos circuitos electrónicos, 
evitando as voltaxes altas.
-Recoñecemento da 
importancia dos sistemas 
electrónicos na nosa 
sociedade.
-Interese por descubrir as 
aplicacións prácticas da 
electrónica.
-Curiosidade por elaborar 
circuitos electrónicos 
aplicados a unha finalidade 
concreta.



Unidade didáctica nº 3

“ELECTRÓNICA DIXITAL”
Temporalización: 6 horas

3.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Coñecer as propiedades da  álxebra de Boole.
2.- Implementar unha función lóxica usando circuitos dixitais elementais.
3.-Comprender a importancia da miniaturización dos componentes electrónicos para a
introducción dos circuitos electrónicos en aparellos de uso cotiá.
4.- Saber como funcionan e cal é a utilidade das diferentes portas lóxicas usadas en
circuitos electrónicos modernos.
5.- Saber como se fabrican na actualidade os circuitos integrados.
6.- Aprender algunhas das características básicas dos circuitos integrados.
7.- Identificar problemas que poidan resolverse empregando portas lóxicas.
8.- Analizar o funcionamento de circuitos que leven portas lóxicas.

3.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS DESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Álxebra de Boole. Operacións 
booleanas.
-Plantexamento dixital de 
problemastecnolóxicos.Traducción
de problemas tecnolóxicos a 
linguaxe dixital.
-Implementación de funcións 
lóxicas.
-Circuitos integrados:
características e exemplos.
-Fabricación de chips.

-Portas lóxicas. Principais tipos.
- Emprego de portas lóxicas en 
circuitos.

-Identificar  o estado (  0
ou 1 ) dos elementos que
forman  parte  dun
circuito.
-Interpretar  e  construir
táboas de verdade.
-Xenerar  unha  función
lóxica a partir  de portas
lóxicas.
-Explicar  mecanismos  e
circuitos  sinxelos  ,que
inclúan portas lóxicas.
-Utilizar  software  de
simulación,  como
Crocodile  Technology
3D,  para  analizar  e
diseñar circuitos.

-Recoñecemento do 
importante papel que 
desempeña a electrónica 
na sociedade actual.

-Orden e precisión no 
traballo de taller.
-Valoración das 
aportacións da 
informática no campo do
diseño de circuitos 
electrónicos.

Unidade didáctica nº 4



“INSTALACIÓNS NAS VIVENDAS”

Temporalización: 5 horas

4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Mostrar os elementos básicos que, dentro do fogar, forman as instalacións eléctricas,
de auga,  gas, calefacción e comunicacións.
 2.-  Describir  os mecanismos limitadores  e de control da electricidade,  así  como os
principais elementos das instalacións eléctricas dunha vivenda.
3.-  Presentar  os  principais  componentes  das  redes  de  distribución  de  auga,  gas  e
electricidade.
4.-Describir as principais normas de seguridade para o uso do gas e electricidade. 
5.-Transmitir as principais normas de aforro enerxético en calefacción, electricidade e
auga. 
6.- Familiarizar aos alumnos con procedimentos sinxelos de detección de averías e de
pequenas reparacións, que non precisan un profesional.
7.-  Coñecer  os  distintos  tipos  de  sinais  que  permiten  a  comunicación  do  fogar  co
exterior.

4.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Electricidade na casa. 
Cableado:fase, neutro e 
toma de terra
-Cadro de protección e 
control:ICP, IGA,PIA,ID.
-Rede de distribución de 
auga:potabilizadoras e 
depuradoras .
-Elementos das diferentes 
redes: electricidade, auga e 
gas.
-Rede de distribución de 
gas.
-As comunicacións. Modem
e decodificador.
-Arquitectura bioclimática.

-Montar pequenas 
instalacións eléctricas.
-Diferenciar os elementos 
básicos dunha instalación 
do fogar.

-Realizar diagnósticos 
sinxelos da calidade das 
instalacións dun fogar.

-Seguir unhas pautas 
mínimas de seguridade no 
manexo dos aparellos 
eléctricos e da instalación 
de gas.

-Presentar unha actitude de 
respecto diante da 
complexidade das redes de 
distribución .
-Mostrar unha actitude 
crítica diante do derroche 
enerxético e concienciar da 
importancia de reducir o 
consumo enerxético.
-Mostrar interese pola 
analise e reparación de 
pequenas avarías no fogar.

-Interesarse por coñecer as 
vantaxes da arquitectura 
bioclimática para afrontar os
problemas ambientais.

Unidade didáctica nº 5



“TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN”

Temporalización: 4 horas.

5.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Coñecer os principais sistemas de comunicación empleados polas persoas ao longo
da historia.
 2.- Saber como ten lugar unha conversa telefónica, coñecendo os procesos que se levan
a cabo.
3.- Diferenciar entre distintos receptores telefónicos: fixos, inalámbricos e móviles.
4.-Coñecer os métodos empregados na actualidade para conquerir unha comunicación
de calidade.
5.-Coñecer  os  diferentes  sistemas  usados  para  millorar  a  transmisión  de  ondas
electromagnéticas: FM, AM.
6.-Coñecer o espectro radioeléctrico empleado na actualidade nos diferentes sistemas de
comunicación: radio, telefonía  e televisión.
7.- Coñecer as características dos novos formatos empregados para divulgar imaxes e
sons: discos DVD, arquivos mp3.

5.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS DESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Os  sistemas  de
comunicación.
-Comunicacións alámbricas:
telégrafo e teléfono.
-Comunicacións
inalámbricas:  radio  e
televisión.
-Sistemas  de  localización
por satélite: GPS
-Discos  DVD  e  arquivos
mp3.

-Describir como se realizan
as  comunicacións  nos
sistemas de telefonía,  radio
e televisión.
-Sintonizar  emisoras  de
radionun receptor.
-Elaborar  arquivos  mp3  a
partir  de arquivos  musicais
noutro formato.
- Analizar un móbil.

-Valoración  da  utilidade  da
tecnoloxía  para  a  millora
dos  medios  de
comunicación.
-Respecto  polo  traballo  de
artistas  e  outros
traballadores  que  nos
permiten  disfrutar  con
películas ou música.
-Respecto  cara  as  opinións
dos demais e do dereito das
persoas a intimidad

Unidade didáctica nº 6

“TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN”
Temporalización: 6 horas.

6.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Empregar o ordenador como ferramenta para a adquisición e interpretación de datos.
2.- Utilizar o ordenador como dispositivo de control.
3.-  Usar a folla  de cálculo para tratamento  da información numérica e o analise  de
pautas de comportamento.



4.- Elaborar follas de cálculo que faciliten a realización de actividades que son habituais
na área de tecnoloxía: presupostos.
5.- Coñecer o funcionamento interno do ordenador.
6.- Entender o concepto de sistema operativo.
7.- Coñecer o funcionamento dunha base de datos e os sistemas de actualización de
datos.
8.-Coñecer os sistemas que aumentan a seguridade nas transmisións e que protexen o
ordenador de ataques externos.

6.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS DESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-O  ordenador  como
dispositivo  de  control  e
instrumento de medida.
-Arquitectura e 
funcionamento do 
ordenador.
-Organización da 
información. Base de datos. 
-O sistema operativo.
-Funcionamento externo e 
interno do ordenador.
-Comunicación entre 
ordenadores: redes 
informáticas. Sistemas de 
seguridade en redes.
-Funcionamento de Internet.
-Control por 
ordenador.Codificación de 
programas  en BASIC e en 
MSWLogo
-Tratamento da información
numérica.

-Utilización  dos  recursos
dunha  base  de  datos  na
xestión da información.
-Analise  dos  distintos
componentes  dun
ordenador.
-Emprego  do ordenador  en
diseño  gráfico  e  en
proxectos.
-Xeración  de  gráficos  de
distinto  tipo  a  partir  dunha
base de datos.
-Usar  unha  controladora
para  regular  o
funcionamento  de  circuitos
eléctricos  coa  axuda  dun
ordenador.
-Elaborar  e  interpretar
programas sinxelos escritos
en MSWLogo.

-Interés  por  coñecer  e  usar
as posibilidades que ofrecen
as follas de cálculo.
-Disposición  a  explorar
diferentes  aplicacións  de
sofware.
-Interés  pola  aplicación  de
recursos  variados  e
atractivos  na  elaboración  e
representación  de
documentos técnicos.
-Valoración das 
posibilidades que ofrecen as
follas de cálculo.
-Apreciar  o  traballo
complexo e planificado que
esixe  a  montaxe  dun
sistema de control.

Unidade didáctica nº7

“CONTROL E ROBÓTICA”

Temporalización : 5 horas.

7.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Coñecer os distintos elementos que forman un sistema de control automático.
2.- Describir as características xerais e o funcionamento dun robot.



3.-Comprender o funcionamento de circuitos electrónicos característicos  que responden
frente  a  algún  cambio  nas  condicións  do  entorno  (  humidade,  luminosidade,
temperatura,etc)
4.-Diseñar  e  construir  diferentes  tipos  de  sensores  que  inclúen  componentes
electrónicos: transistores,LDR, termistores,etc.
5.-Coñecer diversas aplicacións dos robots na industria e explicar as súas ventazas.
6.- Saber diseñar e construir un robot sinxelo con varios sensores.
7.- Aprender a ensamblar a mecánica e a electrónica nun proxecto.

7.3-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Automatismos.
-Sistemas  de  control:  en
lazo  aberto   e  en  lazo
pechado.
-Robots.Componentes   e
movemento.
-Funcionamento  dun  robot.
Percepción  do  entorno.
Interacción  co  entorno.
Control e realimentación.
-Clases de robots.
-Aplicacións dos robots.

-Analise  de  máquinas  para
explicar  o  seu
funcionamento,  control  e
forma de traballo.
-Estudio  de  procedementos
que  se  atopan  controlados
por  un  robot.
Recoñecemento  do  tipo  de
lazo.
-Diseño  de  automatismos
que  se  atopen  controlados
polo alumno.
-Manexo  dalgún  programa
de control dos que haxa no
taller.

-Gusto  pola  limpeza  na
elaboración e representación
de traballos prácticos.

-Valoración  da  importancia
do uso de automatismos en
tarefas  repetitivas  e
perigosas.

-Recoñecemento  das
aportacións  de  tódolos
membros  cando  se  traballa
en equipo.

Unidade didáctica nº8

“NEUMÁTICA E HIDRÁULICA”

Temporalización: 5 horas.

8.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Coñecer cales son os principais elementos que forman os circuitos neumáticos e
hidráulico.



2.- Saber como funcionan os circuitos neumáticos e hidráulicos, recoñecendo as súas
ventazas.
3.-  Coñecer  a  existencia  de  software  empleado  para  simular  circuitos  neumáticos  e
hidráulicos.
4º.- Coñecer as principais aplicacións dos circuitos neumáticos e hidráulicos.
5.- Identificar dispositivos neumáticos e hidráulicos nun entorno inmediato.
6.-Coñecer os principios físicos que rixen o funcionamento dos circuitos neumáticos e
hidráulicos.

7.3-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Fundamentos  da
neumática.  Circuitos
neumáticos. -Elementos que
compoñen  un  circuito
neumático. Simboloxía.
-Estrutura  xeral  dos
sistemas neumáticos.
-Fundamentos da hidráulica.
Circuitos hidráulicos.
-Principio de Pascal. 
-Lei de continuidade.
-Elementos  que  compoñen
un  circuito  hidráulico.
Simboloxía.
-Estrutura  xeral  dos
sistemas hidráulicos.

-Identificar  os  elementos
que  constitúen  un  circuito
neumático.
-Describir  a  función  que
cumple  cada  un  dos
componentes  dun  circuito
hidráulico ou neumático.
-Interpretar  símbolos  e
esquemas  de  circuitos
neumáticos.
-Elaborar simulacións sobre
neumática  e  hidráulica
empregando  o  software
axeitado.

-Gusto  polo  orde  e  a
limpeza  na  elaboración  de
debuxos e esquemas.
-Interese  por  coñecer  o
funcionamento dos sistemas
neumáticos  e  hidráulicos  e
as súas aplicacións.
-Valoración  da  importancia
dos  sistemas  neumáticos  e
hidráulicos  na  nosa
sociedade.

PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I
DE 1º DE BACHARELATO CURSO 2015/2016

1.OBXECTIVOS

No primeiro curso do bacharelato a Tecnoloxía Industrial contribuirá a desenvolver no 
alumnado as capacidades que lle permitan:
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha
conciencia cívica responsable,  inspirada polos valores da Constitución española e do
Estatuto  de autonomía de Galicia,  así  como polos dereitos  humanos,  que fomente a
corresponsabilidade  na  construción dunha sociedade  xusta  e  equitativa  e  favoreza  a
sustentabilidade.



c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres,
analizar  e  valorar  criticamente  as  desigualdades  e  discriminacións  existentes  e,  en
particular,  a  violencia  contra  a  muller,  e  impulsar  a  igualdade  real  e  a  non
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social,
con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.
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
antecedentes  históricos e os principais factores da súa evolución. Participar  de xeito
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.
i)  Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais,  e  dominar  as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da
tecnoloxía ao cambio das condicións  de vida,  así  como afianzar  a sensibilidade  e o
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial
referencia ao territorio galego.
m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
p)  Valorar,  respectar  e  afianzar  o  patrimonio  material  e  inmaterial  de  Galicia,  e
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

2.COMPETENCIAS BÁSICAS
Comunicación lingüística (CL)
A contribución á adquisición desta competencia realízase a través da adquisición de
vocabulario  específico,  análise,  busca   e  comunicación  de  información  .  Tamén  se
contribúe a esta competencia elaborando documentos propios ( traballos, memorias de
proxecto,  etc.)  empregando  o  vocabulario  axeitado  ,  a  simboloxía  e  as  formas  de
expresión propias da linguaxe tecnolóxica.
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
A materia de Tecnoloxía adquire un protagonismo principal nas competencias básicas en
ciencia  e tecnoloxía,  xa que moitos das aprendizaxes que integra están centrados na
interacción do ser humano co mundo tecnolóxico que o rodea. A competencia vaise
construíndo a través  da asimilación  de conceptos  que permiten  interpretar  o  mundo
físico  próximo,  seguindo  determinados  pasos  do  método  co  que  se  constrúe  o
coñecemento  científico:  definición  dos  problemas  que  se  investigan,  estimación  de
solucións  posibles,  elaboración  de  estratexias,  diseño  de  pequenas  investigacións,
analise de resultados e comunicación dos mesmos.
A analise de obxectos existentes e a emulación de procesos permiten o uso instrumental
das  matemáticas,  ademais  do  uso  específico  nas  medicións,  cálculo  de  magnitudes
básicas,  lectura  e  interacción de gráficos  e  na resolución de problemas baseados na
aplicación de expresións matemáticas.

Competencia  dixital (CD)
O uso do ordenador para o manexo de determinados programas relacionados cos 
contidos, así como  a busca de información en Internet  contribúen o desenvolvemento 



desta competencia. As TIC constitúen unha ferramenta motivadora e facilitador da 
aprendizaxe, xa que permite achegar ao alumnado ao funcionamento de máquinas e 
sistemas tecnolóxicos, mediante animacións e programas de simulación e diseño.

Aprender a aprender (AA)
Esta competencia esixe que o alumnado coñeza estratexias de aprendizaxe e elixa as 
máis axeitadas coñecendo os seu puntos fortes e débiles.de maneira que sexa quen de 
organizar as aprendizaxes de forma efectiva.Se contribúe a esta competencia mediante 
unha metodoloxía que  favorece o desenvolvemento de técnicas de aprender como son a
analise de obxectos, a emulación de procesos de resolución de problemas , que requiren 
planificación do traballo e avaliación de resultados.

.Competencia social e cívica (CSC)
A aportación a esta competencia a desenvolve o alumnado cando traballa de forma 
colaborativa e desenvolve valores de tolerancia, respecto e compromiso, xa que se 
expresa, discute, razoa e toma decisións a cerca das solucións posibles aos problemas 
plantexados. Tamén se entrena esta competencia cando se fomentan accións respetuosas
co medioambiente e se toman medidas de seguridade e saúde no traballo.

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (SIEE)
Nesta materia se plantea a toma de decisións para a resolución de problemas de maneira
creativa e autónoma, tanto no traballo individual coma no de grupo.
 Conciencia e expresiónsculturais (CEC)
O diseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos require dun compoñente de creatividade 
e de expresión de ideas a través de distintos medios, que manifestan a importancia dos 
factores estéticos e culturais na vida cotidiá.

Todos estes coñecementos se poñen ao servicio dalgunhas destrezas como a capacidade 
de analise, a resolución de problemas, a comunicación e presentación de proxectos, a 
capacidade de liderazgo,pensamento crítico, sentido de responsabilidade, avaliaciòn e 
autoavaliación.

 3.CONTIDOS

1- Recursos enerxéticos.
-Obtención, transformación e transporte das principais fontes primarias de enerxía.
- Montaxe e experimentación de instalacións de transformación de enerxía.
- Consumo enerxético . Técnicas de aforro.
-Importancia das enerxías alternativas. Tratamento de residuos.

2-Materiais
- Estado natural,obtención e transformación.
-Materiais compostos.



 -Propiedades máis relevantes dos materiais.
-Aplicacións, presentación comercial e escolma axeitada para unha aplicación concreta.

3-Elementos de máquinas e sistemas.
 -Concepto  de  máquina   e  sistema  mecánico:  elemento  motriz,  transformación  e
transmisión do movemento,soportes, elementos de unión, acumuladores e disipadores
de enerxía.
 -Elementos  de  circuitos:  xeneradores,  conductores,reguladores  e  receptores.
Transformación e acumulación de enerxía.
-Representación  esquematizada  de  circuitos.Simboloxía  eléctrica,  neumática  e
oleohidráulica.

4- Procedementos de  fabricación.
 -Clasificación das técnicas de fabricación. 
-Máquinas e ferramentas empregadas.
-Criterios de uso e mantemento de máquinas.
-Normas  de  seguridade  e  saúde  en  centros  de  traballo.  Seguridade  activa  e  pasiva.
Planificación da seguridade.
-Impacto ambiental dos procedementos de fabricación. Criterios de reducción.

5-O proceso e os productos da tecnoloxía.
-  Proceso cíclico e os productos da tecnoloxía. Normalización.
-  Distribución e comercialización de productos.
-  O mercado e as súas leis básicas.
 -  Control de calidade .
 -  Planificación  e  desenvolvemento  dun proxecto  de deseño e comercialización  dun
producto.

Estes 5 bloques de contidos  temáticos desglósanse en unidades temáticas .
Por motivos didácticos comenzamos polos recursos enerxéticos  e rematamos co bloque 
de Productos tecnolóxicos: diseño, producción e comercialización, que figura en 1º 
lugar no Real Decreto 1105/2014 .

4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

-Analizar  a  importancia  que  teñen  os  recursos  enerxéticos  na  sociedade  actual  e
describir as formas de produción de enerxía, así como as súas fortalezas e debilidades
para un desenvolvemento sustentable.
-Realizar propostas de reducción de consumo enerxético para vivendas ou locais coa
axuda de programas informáticos.



-Describir os materiais de uso técnico máis comúns e identificar as  súas propiedades  e
aplicacións máis características.
-Describir o proceso de fabricación dun producto e valorar as razons económicas e as
repercusións ambientais da súa producción e uso.
-Analizar o impacto ambiental e social que poden producir os procesos de obtención de
materiais e  os de fabricación de produtos.

-Identificar os mecanismos máis característicos, explicar o seu funcionamento e abordar
o proceso de montaxe.
-Empregar o vocabulario axeitado para describir os útiles e técnicas empregadas nun
proceso de producción.
-Montar un circuito eléctrico ou neumático a partir dun plano ou esquema.
- Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto desde o deseño
ata a súa comercialización.
-Deseñar, construir e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione
un problema concreto.
-Aportar e argumentar ideas e opinións propias ó equipo de traballo.

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

-Describe as formas de producir enerxía, en relación co custo, impacto ambiental e 
sustentabilidade.
- Debuxa diagramas de diferentes centrais eléctricazs .
-Calcula custos de consumo enerxético de vivendas e industrias.
-Elabora plan de reducción de custo de consumo enerxético para vivendas ou locais, 
identificando os puntos onde o consumo pode ser reducido.
-Establece a relación entre a estrutura interna dos materiais e as súas propiedades.
-Describe, apoiándose na información obtida en Internet, materiais imprescindibles para
obter produtos tecnolóxicos relacionados coas tecnoloxías da información e a 
comunicación
-Explica as principais técnicas empregadas no proceso de fabricación dun produto.
-Describe a función dos bloques que constitúen unha máquina dada, explicando a súa 
contribución ao conxunto.
-Deseña, utilizando un programa de CAD, o esquema dun circuito eléctrico-electrónico 
que dea resposta a unha necesidade determinada.
-Deseña, constrúe e programa  un sistema automático ou robot cos actuadores e sensores
axeitados para que o seu funcionamento solucione un problema determinado.
-Deseña unha proposta dun novo produto tomando como base unha idea dada.
-Desenvolve o esquema dun sistema de xestión de calidade.

6.METODOLOXÍA

A metodoloxía a empregar combina o modelo clásico co innovador,investigador e o de 
proxectos.



Dependendo do bloque de contidos varía a metodoloxía, así no referente a recursos 
enerxéticos se realizarán actividades en grupo, nas que se estudien, experimenten e se 
analicen distintos conversores de enerxía.
Nalgúns bloques é importante un enfoque interdisciplinar e constructivista no que se 
potencien os seguintes elementos:
-Enfoque interdisciplinar, que anime ao alumnado a interrelacionar contidos de diversas 
materias como matemáticas, física, química, ou temas científico-tecnolóxico de 
actualidade , temas transversais como a educación para a saúde ou o coidado do 
medioambiente.
-Enfoque constructivista, que conleve a máis protagonismo do alumnado no proceso de 
aprendizaxe , establecendo pautas de traballo que leven a averiguar os coñecementos 
previos que ten, en relación co que se vai tratar, así como o seu interese . Contribuir a 
aparición de “conflictos cognitivos” que axuden a potenciar a madurez persoal, social e 
moral. 
Tratarase de manter unha actitude activa do alumnado  mediante actividades individuais
nas que teña que reflexionar, estudiar e realiar exercicios  e tamén actividades de grupo 
onde haxa que consensuar  e organizar as tarefas a realizar para  o traballo de grupo ou o
proxecto.
É fundamental utilizar programas de simulación informática  como ferramenta para 
facilitar a adquisición de coñecementos e aumentar a motivación do alumnado.

7.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visita á  Casa das Ciencias e ó MUNCYT .

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

  A calificación final será a media da obtida nas tres avaliacións, despois de ter feita a 
recuperación dalgunha, no caso de ser preciso.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

Calificación Instrumento Ev. In. 1º Eva. 2ª Eva 3ª Eva.
      20% CADERNO:EXERCICIOS E 

TRABALLOS
-Presentación
-Puntualidade
-Traballo diario
-Vocabulario
-Expresión gráfica

-Presentación
-Contado
-Expresión oral e gráfica
-Nivel de esforzó
-Orixinalidade
-Puntualidade



-Selección da información

       30% PROXECTO
Anteproxecto

-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Selección da información
-Realización ordenada do proceso

Prototipo
-Funcionamento
-Resistencia
-Unións entre pezas
-Acabados
Memoria
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Vocabulario técnico
-Expresión de ideas propias
-Realización ordenada do proceso

         10% OBSERVACIÓN DIRECTA
-Iniciativa
-Interés
-Asistencia
-Puntualidade
-Normas de seguridade
-Traballo diario
-Traballo en equipo.

         40% PROBA ESCRITA
-Contidos conceptuais
- Resolución de problemas.

*  Non se terán en conta as calificacións dun alumno nos diferentes apartados  se nas probas escritas non 
acada o valor mínimo de 3.

Na 1ª avaliación as probas contarán o 70%, xa que non hai nota de proxecto.

9.RECURSOS DIDÁCTICOS

-Libro de texto: “Tecnoloxía industrial 1”. Editorial Mc Graw Hill.
-Vídeos didácticos.
-CD
-Equipo de neumática.
-Ordenador. Internet. Programas de simulación.   Infografías. Blogs. Páxinas web.

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Realizaranse actividades diversas, que inclúan tres tipos : 
- Para repasar (nivel básico) .Teñen como obxectivo reforzar a aprendizaxe de contidos
sinxelos.



-Para afianar (nivel medio) . Trátase de actividades de indagación, que esixen ademais
de reflexión a busca de información en distintas fontes.
-Para profundizar  (nivel avanzado) . A resolución deste tipo de actividades esixe un
grado máis alto de coñecementos e capacidades.
Co  obxecto  de  que  o  alumnado  teña  información  acerca  do  grao  de  coñecementos
adquiridos, ao remate de cada unidade se presentan exercicios de autoavaliación.
As actividades propostas serán de carácter individual e tamén grupais e se adaptarán á
capacidade de cada alumno/a.

UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

Unidade didáctica 1
“ENERXÍA E AS SÚAS TRANSFORMACIÓNS”

Temporalización : 2 horas

1.1OBXECTIVOS:

-Saber cal é a relación entre ciencia, tecnoloxía e técnica.
-Entender as diferentes formas de manifestarse a enerxía  e as transformacións dunha 
noutra.
- Recoñecer a importancia do uso racional da enerxía e do emprego de máquinas cunha 
alta eficiencia.

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Relación entre 
ciencia, tecnoloxía e
técnica.
-Terminoloxía de 
tipo científico.
-Sistemas de 
unidades 
internacionasl.
-Formas de 
manifestarse a 
enerxía.
-Consumo e 
rendemento.
-Aforro enerxético

-Resolver problemas
de conversión de 
enerxía.
-Determinar o 
rendemento dunha 
máquina ou dun 
proceso.

-Estudiar e propoñer
pautas de aforro 
enerxético.

- Resolve problemas
de transformación 
dunha forma de 
enerxía noutra.
-Calcula o 
rendemento dunha 
máquina.
-Propón pautas de 
aforro enerxético.

CL
CMCT
AA
CSC
SIEE



Unidade 2 

ENERXÍAS NON RENOVABLES

Temporalización: 4h.

2.1 OBXECTIVOS:

-Distinguir as enerxías non renovables das renovables e coñecer ventaxas e 
inconvintes de cada unha delas.
- Coñecer de maneira aproximada qué tipos de enerxía se están a empregar neste 
momento no noso país.
-Analizar o funcionamento dunha central térmica .
-Entender o funcionamento dunha refinería.
-Coñecer cales son os productos que se obteñen a partir do petróleo e do gas 
natural.
-Avaliar o impacto medioambiental provocado polo uso de combustibles fósiles.

2.2CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Fontes de  enerxía 
primarias e 
secundarias.
-O carbón: 
Orixe.Tipos. 
Productos derivados 
e aplicacións dos 
mesmos. 
Funcionamento 
dunha central 
térmica e 
repercusións 
ambientais das 

-Coñecer cales son 
os tipos de carbón 
máis empregados na
enerxía primaria.
-Saber que 
subprodutos se 
obteñen do carbón e 
para que se utilizan.
-Entender o 
funcionamento 
dunha central 
térmica.
-Comprender os 

- Coñece os tipos de 
carbón máis 
empregados .
-Sabe para que se 
usan os subprodutos 
do carbón .
-Representa 
mediante esquemas 
o funcionamento 
dunha central 
térmica .
-Describe o proceso 
de obtención de 

CCL
CMCT
AA
CD
CSC
SIEE



mesmas.
-O petróleo: 
Orixe.Xacementos. 
Transporte,.Refinerí
as. Productos 
obtidos. 
Repercusións 
medioambientais do 
uso dos seus 
derivados 

procesos de 
extracción, refinado 
e craqueo do 
petróleo para obter 
hidrocarburos.
-Analizar o 
funcionamento 
dunha central 
nuclear de fisión.
-Diferenciar os 
procesos de fisión e 
fusión.

hidrocarburos a 
partir do petróleo.
-Analiza o 
funcionamento 
dunha central 
térmica .
-Diferencia os 
conceptos de fusión 
e fisión.

Unidade 3

“ENERXÍAS RENOVABLES”

Temporalización: 5 h

3.1.OBXECTIVOS

-Coñecer en  que consiste a enerxía hidráulica e as súas aplicacións.
-Saber como funciona unha central hidroeléctrica  e os tipos de centrais hidroeléctricas 
que hai.
-Recoñecer a importancia das enerxías alternativas.
- Comprender o funcionamento dos xeradores eólicos e valorar a súa importancia para a 
obtención de  enerxía.
-Diferenciar os distintos sistemas para a obtención de enerxía a partir do sol.
-Entender como se pode obter enerxía a partir da biomasa.
-Valorar a importancia de sistemas que nos permitan obter enerxía a partir das olas, das 
mareas e dos residuos sólidos urbanos.

3.2 CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Enerxía hidráulica. 
Central hidráulica. 
Central 
hidroeléctrica.Reper
cusións 

-Describir os 
procesos de 
obtención de enerxía
eléctrica nos 
diferentes tipos de 

-Describe o 
funcionamento 
dunha central 
hidroeléctrica, 
dunha central eólica 

CCL
CMCT
CD
AA
SIEE



medioambientais 
destas centrais.
-Enerxía 
eólica.Cálculo da 
enerxía producida 
nunha aeroturbina. 
Repercusións 
medioambientais 
destas instalacións.
-Enerxía solar: 
colectores, campos 
de heliostatos ,forno 
solar e placas 
fotovoltaicas.
-
Biomasa:extracción,
procesos 
termoquimicos e 
bioquímicos.
-Enerxías 
alternativas: 
xeotérmica, 
maremotriz, enerxía 
das olas, enerxía  a 
partir dos resíduos 
sólidos urbanos,

centrais.
- Resolver 
problemas 
relacionados con 
diferentes enerxías 
renovables.
-Interpretar 
esquemas de 
funcionamento de 
diferentes tipos de 
centrais.
-Analizar ventaxas e
inconvenientes de 
cada unha das 
instalacións de 
producción de 
enerxía eléctrica a 
partir dunha fonte de
enerxía renovable  .

-Describir o 
funcionamento 
dunha placa 
fotovoltaica.

e dunha placa 
fotovoltaica.
- Resolve problemas
de cálculo de 
enerxía producida, e 
do coste .

-Analiza as ventaxas
e os inconvenientes 
de 3 tipos de 
instalacións de 
obtención de enerxía
eléctrica a partir 
dunha fonte 
renovable.
-Busca información 
sobre as enerxías 
alternativas e  a 
expón mediante un 
programa de 
presentación.

CSC
CEC

Unidade 4

“A ENERXÍA NO NOSO ENTORNO”

Temporalización: 3h

4.1 OBXECTIVOS

-Saber cales son as posibles enerxías do futuro.
-Comprender o funcionamento da fusión fría e da pila de hidrógeno.
-Coñecer en qué consiste a coxeración .
-Diseñar modelos optimizados de equipos que transformen un tipo de enerxía 
noutro.
-Aprender a relacionar a forma de enerxía alternativa máis axeitada  segundo o 
lugar onde se atope a instalación.



-Recoñecer a importancia do emprego de enerxías alternativas na vivenda e de 
apoio na industria.
-Determinar o coste energético nunha vivenda e nun centro docente.

4.2 CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe

Competencia

Enerxías do futuro: 
fusión fría e pila de 
hidróseno.
-Xeración, 
transporte e 
distribución da 
enerxía.
- Coxeración . 
Definición e 
Sistemas.
-Analise dunha 
instalación sinxela 
de transformación 
de enerxía eléctrica.
-Enerxías 
alternativas na 
vivenda e de apoio á
industria: 
Necesidades. Diseño
de instalacións. 
Selección.
- Coste energético 
nunha vivenda e  
nun centro docente.

-Entender o 
funcionamento da 
pila de hidróxeno e 
da fusión fría.
-Comprender a 
importancia do 
transporte da enerxía
eléctrica a altos 
voltaxes.
-Entender en qué 
consiste a 
coxeración.
-Aprender a 
determinar o 
rendemento dunha 
instalación.
-Realizar proxectos 
sincelos nos que se 
analicen as 
necesidades 
mínimas dunha 
vivenda.
-Investigar fontes de
enerxía secundaria 
para o uso no centro.

-Describe o 
funcionamento 
dunha pila de 
hidróxeno e dunha 
pila de combustible.
-Explica o 
funcionamento 
dunha caldeira de 
gas natural.
- Diseña unha 
instalación 
enerxética sinxela.
-Proposta de 
alternativas de 
aforro enerxético 
mantendo a calidade
de vida.

CCL

CMCT
CD
AA
SIEE
CSC
CEC

Unidade 5



“OS MATERIAIS : TIPOS E PROPIEDADES”

Temporalización: 3h

5.1. OBXECTIVOS:

-Recoñecer a importancia do emprego de materiais polo ser humano ao longo da 
historia.
-Coñecer as propiedades máis importantes dos materiais.
-Averiguar a qué tipo de esforzo se atopa sometida unha parte dun obxecto dependendo 
das forzas que actúen sobre el.
-Aprender a elexir un material dependendo da forma do obxecto, dos esforzos aos que 
se vaia someter e das condicións externas.
-Valorar a importancia do uso racional dos materiais e do reciclado para evitar o 
deterioro do medioambiente.

5.2CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Necesidade de 
materiais para 
fabricar obxectos.
-Clasificación dos 
materiais.
-Propiedades máis 
importantes dos 
materiais.
-Esforzos físicos .
- Ensayos de 
materiais.
-Uso racional de 
materiais.
-Residuos 
industriais.

-Saber como se 
clasifican os 
materiais.
-Coñecer as 
propiedades 
mecánicas que pode 
ter calqueira 
material.
-Recoñecer o tipo de
esforzo a que pode 
estar sometida unha 
peza.
-Establecer os 
criterios mínimos á 
hora de elexir un 
material para unha 
aplicación.
-Explicar en qué 
consisten os ensaios 
de  tracción, dureza, 
fatiga e resiliencia.

-Clasifica distintos 
materiais do 
entorno.
-Describe as 
propiedades 
mecánicas de dous 
materiais 
empregados no  
taller.
-Establece criterios 
para elexir o 
material á hora de 
facer un proxecto.

CMCT
CD
AA
CSC
SIEE



Unidade 6

“METAIS FERROSOS”

Temporalización: 4h

6.1 OBXECTIVOS:

-Concienciar ao alumnado da importancia industrial dos metáis ferrosos debido ás súas 
propiedades técnicas.
-Coñecer os minerais de ferro máis empregados na actualidade.
-Saber como se poden obter produtos ferrosos dependendo da materia prima .
-Comprender o funcionamento dun alto forno, dun convertidor e dun forno eléctrico.
-Clasificar os produtos ferrosos según o % de carbono que conteñan.
-Analizar o impacto medioambiental orixinado nas transformacións do ferro.

6.2 CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Metais ferrosos e 
férricos.
-Proceso de 
obtención do aceiro 
e doutros produtos 
ferrosos.
-Clasificación dos 
productos ferrosos.
-Tipos de aceiro.
-Fundicións,
-Impacto 
medioambiental 
producido polos 
produtos ferrosos.

-Saber cales son os 
minerais de ferro 
máis empregados 
para a obtención de 
produtos ferrosos.
-Coñecer 
secuencialmente as 
transformacións do 
aceiro desde que 
entra no alto forno 
ata que se 
transforma en 
produtos industriais.
-Clasificar os 
produtos ferrosos 
según a proporción 
de  carbono que 
conteñan.
-Comprender a 
maneira de obter as 
fundicións máis 

-Presenta traballos 
reflexando os 
procesos de 
obtención dos 
aceiros e fundicións.
-Confecciona 
diagramas nos que 
amosa os procesos a 
que foi sometido o 
material ata obter os 
produtos finais.
- Identifica os tipos 
de aceiro co que 
poden estar 
fabricados 
elementos do noso 
entorno, según para 
que se utilicen.

CCL
CMCT
CD
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empregadas.
-Saber elexir un 
aceiro para unha 
aplicación concreta.

Unidade 7

“METAIS NON FERROSOS”

Temporalización: 6h

7.1 OBXECTIVOS:

-Recoñecer e distinguir os metáis non ferrosos máis importantes.
-Coñecer a forma de obtención dos metáis non ferrosos máis utilizados.
- Establecer as propiedades máis importantes de cada un dos metáis non ferrosos máis 
común.
-Valorar o impacto medioambiental provocado pola obtención, transformación e uso de 
diferentes metáis non ferrosos.

7.2 CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Clasificación dos 
metáis 
nonferrosos:pesados
,lixeiros e 
ultralixeiros.
-Características, 
obtención, aliaxes e 
aplicacións máis 
importantes dos 
metáis non  ferrosos.
-Impacto 
medioambiental 
durante a extracción,
obtención e 
reciclado de 
produtos non 

-Distinguir entre 
metais non ferrosos 
pesados, lixeiros, e 
ultralixeiros, 
sinalando as 
aplicacións máis 
frecuentes de cada 
un.
-Coñecer as 
propiedades máis 
importantes de cada 
un dos metais 
seguintes:Sn,Cu,Pb,
Al,Ti e Mg.
-Comprender o 
proceso de 

-Elabora esquemas 
cos procesos de 
obtención dos 
metais.
-Coñece tres 
propiedades e 3 
aplicacións de cada 
un destes metais.
- Sabe en qué 
consiste os procesos 
de galvanizado e 
metalizado e cando 
se  aplican.

-Analiza pezas de 
máquinas feitas con 
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ferrosos. obtención dos 
metais citados.
-Valorar a 
importancia das 
aliaxes destes 
metais.
- Recoñecer a 
importancia dos 
métodos de 
protección dos 
metais: galvanizado,
metalizado,etc

estes metais.
- Valora o impacto 
medioambiental do 
traballo con estes 
metais.

Unidade 8

“OUTROS MATERIAIS DE USO INDUSTRIAL”

Temporalización: 6h

8.1OBXECTIVOS:

-Coñecer a materia prima dos plásticos,os procesos de fabricación, os tipos de plásticos, 
as súas características e aplicacións.
-Identificar a composición de diferentes fibras textiles indicando as ventaxas e 
inconvenientes de cada unha.
-Recoñecer a importancia da madeira e os seus derivados para a fabricación de produ
tos industriais.
-Aprender a identificar distintos tipos de materiais cerámicos.
-Valorar o emprego de formigons armados e pretensados na fabricación de estruturas.

8.2.CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Plásticos:materia 
prima, 
componentes,aditivo
s,tipos, 
conformación e 
aplicación.
-Fibras textiles 
vexetais, animais e 
minerais.Fibras 
sintéticas.

-Describir procesos 
de conformación de 
obxectos de plástico 
por extrusión, 
inxección, soplado e
compresión.
-Representar 
mediante esquemas 
os procesos de 
fabricación de 

-Describe os 
procesos de 
extrusión, insección,
soplado e 
compresión para 
conformar obxectos 
de plástico.
-Representa os 
procesos de 
obtención de 
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- A madeira e os 
seus derivados.
-Outros materiais: o 
corcho, o vidro, 
acerámica. 
-Materiais
empregados  na
construcción:xeso,ce
mento, formigón,etc.
-Novos materiais.

vidrio, formigón e 
cemento.
- Coñecer polo 
menos tres 
aplicacións de cada 
un dos seguintes 
materiais: madeira, 
derivados, vidro, 
cerámicas, fibras 
vexetais, minerais e 
sintéticas.
-Explicar o impacto 
medioambiental 
producido polos 
plásticos, os 
materiais de 
construcción e as 
fibras sintéticas.
-Distinguir os 
diferentes tipos de 
derivados da 
madeira.

cemento, formigón  
e vidro .
- Coñece tres 
aplicacións dos 
distintos materiais 
usados na 
construcción, así 
como de fibras 
naturais e sintéticas.
- Eplica o impacto 
medioambiental 
producido polo uso 
dos materiais de 
construcción, dos 
plásticos e de fibras 
sintéticas.

-Recoñece os 
diferentes derivados 
da madeira.

Unidade 9

“ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES DE MOVEMENTO”

Temporalización: 12h

9.1OBXECTIVOS:

-Coñecer, de maneira breve a evolución dos distintos mecanismos ao longo da historia.
-Comprender a importancia que ten a elección axeitada do elemento transmisor.
-Saber  determinar o número    de revolucións por minuto con que xirará un engranaxe
en función do seu tamaño e da relación de transmisión.
-Valorar  a  importancia  da  transmisión  mediante  cadeas  e  engranaxes  pola  súa
fiabilidade.
-Determinar a enerxía perdida na transmisión de movemento.
-Coñecer o nome correcto dos elementos transformadores do movemento.
-Resolver problemas tecnolóxicos relacionados con    forzas e potencias a transmitir.
-Utilizar as normas de seguridade cando se manipulan elementos de máquinas.
-Entender  a  importancia  dos  volantes  de  inercia  para  que  unha  árbore  xire  con
velocidade uniforme cando se produzan variacións no par ou momento.



-Valorar o emprego de elementos elásticos como medio para acumular enerxía.
-Recoñecer  a  importancia  do  mantemento  dos  elementos  mecánicos  dunha máquina
para evitar accidentes.
-Saber interpretar planos de montaxes de máquinas sinxelas.

9.2.CONTIDOS.CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios de 
avaliación

Estándares de 
aprendizaxe

Competencias

-Elementos 
motrices.
-Elementos 
transmisores de 
movemento.
-Acoplamiento entre
árbores.
-Transmisión por 
fricción,mediante 
poleas e correas e 
por engranaxes.
-Cadeas 
cinemáticas.
-Normas de 
seguridade e uso de 
elementos 
mecánicos.
-Elementos 
transformadores do 
movemento:piñón-
cremallera, 
parafuso-porca, leva
e excéntrica,biela-
manivela, trinquete.
-Elementos 
mecánicos de unión.
Acumuladores de 
enerxía:volantes de 
inercia.
-Elementos 
disipadores de 
enerxía.
-Embragues, 
coxinetes e 
rodamentos.
-Lubricación de 
máquinas.

-Ser quen de 
resolver problemas 
sinxelos 
relacionados coa 
transmisión de 
movemento entre 
árbores con rodas de
fricción, engranaxes,
poleas e cadeas 
cinemáticas.
-Averiguar a 
potencia e a enerxía 
perdida nunha 
transmisión debido 
ao rozamento.
-Recoñecer os 
elementos roscados 
de unión máis 
importantes.
-Saber resolver 
problemas 
relacionados con 
acumuladores e 
disipadores de 
enerxía.
-Ser quen de 
interpretar planos de
montaxe e 
desmontaxe de 
máquinas.
-Identificar 
mecanismos en 
máquinas do noso 
entorno.

-Calcula o nº de rpm
con que xira o eixe 
conducido cando se 
empregan para a 
transmisión 
engranaxes, cadeas, 
rodas,etc.
- Resolve problemas
sinxelos 
relacionados coa 
acumulación e 
disipación de 
enerxía.
- Describe a función 
dos bloques que 
constitúen unha 
máquina.
-Establece unhas 
normas para a 
desmontaxe e 
montaxe dunha 
máquina.
-Calcula os 
parámetros básicos 
de funcionamento 
dun sistema 
mecánico a partir 
dun esquema.
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 Unidade 10

“CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA”

Temporalización: 6h

10.1.OBXECTIVOS:

-Comprender o funcionamento dun circuito eléctrico e diferenciar os seus elementos:
xerador,  receptor,  elementos  de control,  elementos  de protección e  acumuladores  de
enerxía.
-Coñecer a utilidade de cada un dos elementos  dun circuito eléctrico.
-Ser capaces de resolver problemas sinxelos relacionados coa corriente continua.
-Entender os  conceptos de intensidade, voltaxe,resistencia, potencia, enerxía eléctrica,
diferencia de potencial, forza e electromotriz.
- Saber como se poden acoplar distintos receptores ou xeradores nun circuito e coñecer
as ventaxas e os inconvenientes.
-Aprender a resolver problemas nos que interveñan acumuladores de enerxía,ademais
doutros receptores.
-Recoñecer  e  saber  como  funcionan  os  diferentes  tipos  de  interruptores  e   os
diferenciais.
-  Coñecer  as  leis  de  Kirchhoff  aplicadas  a  unha  ou  varias  mallas  dun  circuito  de
corriente continua.

10.2.CONTIDOS.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-O circuito eléctrico.
-Elementos  dun
circuito  eléctrico.
Acoplamento  de

-Entender  o
funcionamento  dun
circuito eléctrico.
-Resolver problemas

-Realiza  esquemas
eléctricos  utilizando
a  simboloxía
normalizada.

CCL
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xeradores  e
receptores.
Elementos  de
control  e  de
protección.
-Magnitudes
eléctricas:
intensidade,  voltaxe
e  resistencia,Lei  de
Ohm.  Enerxía  e
potencia eléctrica.
-  Leis  de  Kirchhoff
aplicadas a unha e a
varias mallas.
-  Distribución  da
enerxía eléctrica.
- Circuitos eléctricos
domésticos.
-Montaxe  e
experimentación  de
circuitos eléctricos.
-  Normas  de
seguridade  nas
instalación
eléctricas.

tecnolóxicos
relacionados  coa
electricidade  nos
que  aparezan
algunhas  das
seguintes
magnitudes: voltaxe,
forza  electromotriz,
intensidade,
resistencia,
potencia,enerxía,etc,
-Saber a función que
realiza  cada  un  dos
elementos  que
compoñen  o
circuito.
-Comprender  a
función que realizan
os  interruptores
magnetotérmicos  e
os diferenciais.
-Montar  circuitos
eléctricos  e
experimentar  que se
cumplen  as  leis  de
Ohm e de Kirchhoff.

-Resolve  problemas
relacionados  coa
corriente eléctrica.
-  Mide  voltaxes,
intensidades  e
resistencias  co
polímetro .
-Utiliza  as  leis  de
Kirchhoff  para
resolver problemas.
-Monta  circuitos
eléctricos    e
experimenta  con
eles,  modificando
algunhas variables.
-Usa  as  normas  de
seguridade  en
tódalas  instalacións
eléctricas.
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Unidade 11

“CIRCUITOS PNEUMÁTICOS E OLEOHIDRÁULICOS”

Temporalización: 6h

11.1.OBXECTIVOS:

-Saber cales son os elementos máis importantes dun circuito pneumático.
-Recoñecer as válvulas distribuidoras dun circuito pneumático pola súa simboloxía.
-Entender como funcionan interiormente algúns distribuidores pneumáticos.
-Representar gráficamente, mediante a simboloxía normalizada instalación pneumáticas.
-Calcular magnitudes de caudal, presión, potencia hidráulica, resistenicia hidráulica e
caída de presión en circuitos hidráulicos sinxelos.
-Recoñecer os elementos máis importantes dun circuito oleohidráulico identificando as
distintas válvulas empregadas.
-Entender o funcionamento dalgúns circuitos oleohidráulicos básicos.



11.2CONTIDOS.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Magnitudes  e
unidades
empregadas  en
Pneumática.
-Elementos  dun
circuito  pneumático.
Productores  de  aire
a  presión  e
tratamento  do
mesmo.  Redes  de
distribución,
reguladores  e
elementos  de
accionamento final .
-Simboloxía
pneumática.
-Montaxe  e
experimentación con
circuitos
pneumáticos.
-Circuitos
oleohidráulicos:
Elementos  dun
circuito
oleohidráulico,
representación  e
funcionamento.
-Circuitos
oleohidráulicos
básicos.
-Magnitudes
hidráulicas:  forza,
caudal,  potencia,
resistencia,  caída de
presión.

-Coñecer  as
unidades  de  presión
e  as  súas
equivalencias.
-Ser quen de abordar
problemas  sinxelos
relacionados  coa
pneumática  e  a
hidráulica.
-Identificar  os
diferentes elementos
dun  circuito
pneumático  ou  dun
hidráulico.
-Saber cómo se pode
producir  e  tratar  o
aire  comprimido
para  ser  usado  nun
equipo  de
pneumática.
-Representar
circuitos
pneumáticos  e
hidráulicos mediante
a  simboloxía
normalizada.
-Entender  o
funcionamento  dun
circuito  pneumático
ou  dun  hidráulico
observando  o  seu
esquema.

-Resolve  problemas
utilizando  distintas
unidades  de
presión .
-Identifica  os
diferentes
compoñentes  dun
circuito  pneumático
ou dun hidráulico  e
explica  o  seu
funcionamento.
-Coñece  a  función
que  desempeñan  os
principais elementos
dun  circuito
pneumático  ou
hidráulico.
-  Diseña  sistemas
automáticos  que
leven  circuitos
pneumáticos  ou
hidráulicos.
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Unidade 12



“CONFORMACIÓN DE PEZAS”

12.1.OBXECTIVOS:

-Coñecer distintos métodos de fabricación por unión.
-Comprender a importancia das tolerancias nos axustes das pezas.
-Aprender a usar instrumentos de medida e verificación básicos no taller.
-Analizar  o  impacto  medioambiental  que  pode  carrear  a  instalación  de  talleres  ou
fábricas para a obtención de pezas.
-Aprender a elexir o proceso de fabricación máis axeitado á hora de obter unha peza.
-Saber  qué  ferramenta  podería  resultar  millor  para  obter  pezas  dunha  precisión
determinada.
-Saber , de maneira básica, en qué consiste a fabricación automatizada mediante CNC e
que ventaxas aporta.

12.2  CONTIDOS.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Concepto de 
rosca.Fabricación de
parafusos e porcas.
-Mecanizado de 
pezas mediante 
máquinas-
ferramentas: 
taladradora, torno, 
cepilladora, lixadora
e fresadora.
-Fabricación 
totalmente 
automatizada 
mediante CNC.
-Impacto 
medioambiental dos 
procedementos de 
fabricación.

-Entender  as
ventaxas  e
inconvenientes  do
emprego  das
técnicas  de   corte,
cizalladura  e
troquelado.
-Manexar
axeitadamente  o
palmer, o calibre e o
micrómetro.
-Coñecer  cada  un
dos  procesos  de
fabricación
estudiados.
-Saber  usar
axeitadamente  as
ferramentas do taller
cumplindo  as
normas  de
seguridade.
-Determinar  qué
ferramenta  ou
máquina  sería  máis
apropiada  para  a

-Describe os pasos a
seguir  para  obter
distintas pezas.
-Realiza medidas de
pezas  utilizando  os
instrumentos  de
medida
convencionais.
-Representa
gráficamente  as
pezas que se queren
obter.
-Respecta as normas
de seguridade  e  usa
correctamente  as
ferramentas  do
taller.
-Participa  no
traballo  de  grupo
para  a  construcción
dun proxecto.
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fabricación  dunha
peza.

Unidade 13

“O MERCADO. DISEÑO E FABRICACIÓN DE PRODUTOS”

 Temporalización: 6h

13.1. OBXECTIVOS

-Entender o funcionamento dos mercados socialista, capitalista e mixto.
-Saber qué é a oferta e a demanda e a súa importancia no sistema capitalista.
-Coñecer que é o precio de mercado dun produto e quen o establece.
-Comprender  a  importancia  da  empresa  como  entidade  de  producción  de  bens  e
servicios.
-Valorar a importancia da tecnoloxía como medio competitivo das empresas.
-Recoñecer o desenvolvemento industrial e de benestar que conleva o emprego de novas
tecnoloxías.
-Coñecer as distintas fases do proceso produtivo.
-Coñecer  os  diferentes  programas informáticos  empregados  no diseño,  fabricación  e
análisis.
-Analizar  posibles  repercusións  medioambientais  que  pode  acarrear  un  sistema
produtivo determinado.
-Valorar a importancia do control de calidade dos produtos e procesos industriais.

13.2.CONTIDOS.CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN.  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE. COMPETENCIAS.

Contidos Criterios  de
avaliación

Estándares  de
aprendizaxe

Competencias

-Sistemas 
económicos.
-O mercado:oferta, 
demanda,leis do 
mercado.
-Sectores 
produtivos.
-Novas tecnoloxías e
desenvolvemento 
industrial.Parques 

-Coñecer  os
sistemas
económicos
existentes
analizando  as  súas
ventaxas  e
inconvenientes.
-Coñecer  as  leis
básicas dun mercado
e  os  tipos  de

-Determina o precio
de  mercado  dun
produto  a  partir  das
gráficas da oferta e a
demanda.
-Representa
mediante  diagramas
o  organigrama  de
funcionamento
dunha  empresa
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tecnológicos.
-Fases do proceso 
produtivo.
-Repercusións 
medioambientais 
dos sistemas 
produtivos.
-Xestión de 
calidade.
-Comercialización  e
reciclado de 
produtos.

mercados.
-Aprender  cales  son
as  fases  do  proceso
produtivo.
-Determinar  o
umbral  de
rendabilidade  dun
produto
determinado.
-Coñecer  as  fases
dun proxecto técnico
e os documentos  de
que consta.
-Entender  as  fases
de  producción  e
comercialización  de
produtos.
-Distinguir  os
diferentes  controis
de calidade.

sinxela.
-Deseña  unha
proposta  dun  novo
produto  tomando
como base unha idea
dada.
-Desenvolve  o
esquema  dun
modelo  de  xestión
de calidade.
-Desenvolve  un
proxecto técnico.
-Coñece  o  proceso
seguido  para  o
recoñecemento
público dun invento.

SIEE

CEC

PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II PARA 2º 
BACH. CURSO 2015/2016

OBXECTIVOS  DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

1- Adquirir  os  coñecementos  necesarios  e  empregalos  para a  comprensión e
analise de máquinas e sistemas técnicos.

2- Comprender  o  papel  da  enerxía  nos  procesos  tecnolóxicos   e  adoptar
actitudes de aforro e valoración da eficiencia enerxética.

3- Comprender  e  explicar  cómo  se  organizan  e  desenvolven  procesos
tecnolóxicos  concretos,  describir  as  técnicas  empregadas  e  analizar  os
factores económicos e sociais que concorren en cada caso.

4- Analizar  de  forma  sistemática  productos  técnicos,  explicando  o  seu
funcionamento  e  utilización  ,  facendo  ademais  unha  valoración  da  súa
calidade.

5- Valorar críticamente as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá ,
argumentando as súas ideas e opinións.

6- Expresar  con  precisión  as  ideas  sobre  procesos  ou  productos
tecnolóxicos,empregando un vocabulario axeitado.



7- Participar  na  planificación  e  desenvolvemento  de  proxectos  técnicos  en
equipo,responsabilizándose de tarefas e cumprindo os seus compromisos.

8- Actuar con autonomía e confianza ó inspeccionar e manipular máquinas ou
sistemas técnicos para comprender o seu funcionamento.

CONTIDOS  DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

1-Materiais.
-Estrutura interna e propiedadades dos materiais. Esforzos mecáncicos.Técnicas 

de modificación das propiedades.Oxidación e corrosión. Técnicas de protección. 
Tratamentos superficiais.

-Procedementos de ensaio e medida de propiedades.
-Procedementos de reciclaxe de materiais. Importancia social e económica da 

reutilización dos materiais.
-Normas de precaución e seguridade no manexo de materiais.

2-Principios de máquinas.
-Motores térmicos: motores alternativos e rotativos. Descripción e principio de 

funcionamento, Aplicacións.
-Motores eléctricos.Tipos.Principios xerais  de funcionamento. Aplicacións.
-Circuito frigorífico e bomba de calor. Elementos. Principios de funcionamento. 

Aplicacións.
-Enerxía útil. Potencia dunha máquina. Par motor no eixe.Pérdidas de enerxía 

nas máquinas. Rendemento.

3-Sistemas automáticos.
-Elementos que compoñen un sistema de control: transductores, captadores e 
actuadores.
-Estrutura dun sistema automático. Entrada, proceso, saída. Sistemas de lazo aberto. 
Sistemas realimentados de control. Comparadores. Resposta dinámica. Estabilidade. 
Accións básicas de control. Montaxe e experimentación de circuitos de control 
sinxelos.

4- Circuitos pneumáticos e oleohidráulicos.
-Técnicas de producción, conducción e depuración de fluidos. Caudal. Perda de 

carga.
-Elementos de accionamento, regulación e control. Simboloxía.
-Circuitos característicos de aplicación. Interpretación de esquemas.Montase e 

instalación de circuitos sinxelos.

5- Control e programación de sistemas automáticos.
- Control analóxico de sistemas. Circuitos dixitais. Álxebra de Boole. Portas 

lóxicas. Procedementos de simplificación de circuitos lóxicos. Aplicacións 
ao control do funcionamento dun dispositivo.

- Circuitos secuenciais. Elementos. Diagramas de fases. Aplicación ao control 
dun dispositivo de secuencia fixa.



- O ordenador como dispositivo de control. Exemplo de simulación por 
ordenador.

- Control programado. Programación ríxida e flexible. O microprocesador. O 
microcontrolador. O autómata programable. Aplicación ao control 
programado dun mecanismo. Estudio dun sistema de potencia por bloques.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1.- Describir a  relación entre propiedades e estrutura interna dos materiais  técnicos de 
uso habitual.
2.- Escoller materiais para unha aplicación práctica determinada, considerando,ademais 
das súas propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos e medioambientais.
3.- Diseñar un procedemento de proba e medida  das características dunha máquina ou 
instalación, en condicións nominais e de uso normal.
4.- Identificar as partes dun motor térmico e describir o principio do seu funcionamento.
5.- Analizar a composición dunha máquina ou sistema automático de uso común, 
identificando os elementos de mando, control e potencia.
6.- Identificar os elementos que constitúen un sistema automático e explicar a función 
que corresponde a cada un deles.
7.- Aplicar os recursos gráficos e verbais axeitados á descripción da composición e 
funcionamento dunha máquina, circuito ou  sistema técnolóxico concreto.
8.- Montar e comprobar un circuito de control dun sistema automático partindo dun 
plano ou esquema dunha aplicación característica.

MATERIAIS DIDÁCTICOS:

-Libro de texto: “Tecnoloxía industrial 2”. Editorial Mc Graw Hill.

-Vídeos didácticos.

-CD

-Equipo de neumática.

-Ordenador

-Canón de vídeo

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:



Calificación Instrumento Ev. In. 1º Eva. 2ª Eva 3ª Eva.
      20% CADERNO:EXERCICIOS , 

TRABALLOS, ACTITUDE
-Presentación
-Puntualidade
-Traballo diario
-Vocabulario
-Expresión gráfica

-Presentación
-Expresión oral e gráfica
-Nivel de esforzo
-Orixinalidade
-Puntualidade
-Selección da información

       30% PROXECTO
Anteproxecto
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Selección da información
-Realización ordenada do 
proceso

Prototipo
-Funcionamento
-Resistencia
-Unións entre pezas
-Acabados
Memoria
-Presentación
-Puntualidade
-Representación gráfica
-Vocabulario técnico
-Expresión de ideas propias
-Realización ordenada do 
proceso

         50% PROBA ESCRITA
-Contidos conceptuais
- Resolución de problemas.

*  Non se terán en conta as calificacións dun alumno nos diferentes apartados  se nas 
probas escritas non acada o valor mínimo de 3.



UNIDADES DIDÁCTICAS DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

Unidade didáctica nº 1

“ESTRUTURA DOS MATERIAIS. PROPIEDADES E ENSAIO DE MEDIDA”.

Temporalización: 6 h

1.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Coñecer a estrutura atómica da materia e a súa relación coa reactividade química.

2.- Relacionar a enerxía de enlace co tipo de enlace.

3.- Identificar os diferentes tipos de enlaces atómicos e moleculares.

4.- Coñecer as estruturas cristalinas fundamentais dos metais.

5.-.Analizar as propiedades mecánicas fundamentais dos materiais.

6.-.Identificar  os  diferentes  tipos  de  ensayos  mecánicos  fundamentais,  para  valorar
posteriormente as propiedades mecánicas

7.-.Saber  que  existen  outros  ensayos  que  proporcionan  características  do  material
determinantes para o seu uso.

1.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Estrutura atómica.
-Forzas e enerxía de 
interacción entre átomos.
-Estrutura electrónica e 
reactividade 
química.Electronegatividade.
-Tipos de enlaces atómicos e
moleculares.
-Estrutura cristalina e redes 
cristalinas dos metais. 
Alotropía.
-Propiedades mecánicas dos 
materiais. Tipos de ensayos.
-Ensaios 
mecánicos:deformacións 

-Relacionar  a  enerxía  de
enlace  co  tipo  de  enlace
atómico e molecular.
-Analizar  o  tipo  de  enlace
como   base  do
comportamento técnico dos
materiais.
-Diferenciar  os  metais  dos
non  metais  en  función  da
súa estrutura atómica.
-Analizar  e  diferenciar  os
sistemas  cristalinos
fundamentais nos metais.
-Realizar  ensaios  de
tracción e de dureza.

-Valorar a importancia da 
investigación para obter 
novos materiais acordes 
coas necesidades da 
sociedade.
-Valoración da importancia 
da realización de ensaios de
materiais para poder 
determinar as súas 
propiedades fundamentais.
-Coñecemento da 
importancia dos ensaios no 
control de calidade.
-Responsabilidade na 
selección de material.



elásticas e plásticas.
-Relación entre tensión e 
deformación.

-Analizar  diagramas  de
tracción.
-Coñecer  a  existencia
doutros ensayos.

Unidade didáctica nº 2

“ALEACIONS.DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO”

Temporalización: 8 h

2.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Coñecer as aleacións metálicas. Solucións sólidas.

2.- Estudiar e analizar os diagramas de equilibrio de fases.

3.- Interpretar diagramas de fases.

2.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS DESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES
-Solucións  sólidas:
aleacións.
-Sistemas materiais.
-Diagramas de equilibrio.

-Aplicar a regla das fases de
Gibbs para calcular o nº de
fases, grados de liberdade e
nº de componentes.
-Interpretar  diagramas  de
fases.
-Analizar  e  interpretar  o
diagrama ferro-carbono.

-Valoración  do  uso  das
materias  primas  como
recursos naturais finitos.
-Recoñecemento  da
importancia  da  elección  de
materiais  axeitados  en
función da súa  utilidade.

Unidade didáctica nº 3

“MATERIAIS NON FÉRREOS E CICLO DE UTILIZACIÓN”



Temporalización: 6 h

3.2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Identificar os materiais non férreos máis empregados na industria e elexir o máis
axeitado, segundo a súa función e utilidade.

2.-Coñecer os materiais mecánicos, polímeros, cerámicos e compostos máis usados.

3.- Coñecer os procesos de transformación dos materiais con vistas ao seu reciclado.

3.3.- CONTIDOS ESPECÍFICOS DESTA UNIDADE

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Tipos de materiais.
-Conformacións metálicas.
-Metais e aleacións non 
férricas.
-Materiais cerámicos. 
Conformación.
-Polímeros, 
polimerización.Conformación.
-Termoplásticos, elastómeros 
e plásticos termoestables.

-Identificar  os  diferentes
materiais  e  as  diferentes
presentacións comerciais.
-Clasificar os polímeros en
termoplásticos,
elastómeros  e
termoestables.
-Elexir  a  conformación
máis  axeitada  dos
materiais  en  función  do
uso que se lles da.

-Crítica  na  selección  e
emprego de materiais.

-

Unidade didáctica nº 4

“TRATAMENTOS TÉRMICOS E SUPERFICIAIS”

Temporalización: 6 h

4.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Coñecer  a  necesidade  e  importancia  dos  tratamentos  térmicos  dos  aceiros  para
millorar as súas propiedades.



2.- Saber elexir o tratamento térmico ou termoquímico axeitado para conquerir unhas
determinadas propiedades finais,en función do seu uso.

3.- Coñecer a interacción materia-ambiente como causa do deterioro das propiedades
físicas do material.

4.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Tratamentos térmicos e 
termoquímicos.
-Corrosión e oxidación.
-Pila de corrosión 
electroquímica.

-Elexir o tratamento térmico
ou termoquímico máis 
axeitado para obter 
determinadas propiedades.
-Interpretar gráficos de 
templabilidade.

-Consideración sobre a 
problemática da corrosión 
na industria.
-Valoración das perdas 
económicas que xera o 
fenómeno da corrosión. 

Unidade didáctica nº 5

“PRINCIPIOS XERAIS DE MÁQUINAS”

Temporalización: 6 h

5.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-  Repasar  algúns  coñecementos  que  os  alumnos  xa  deberían  ter  asumidos,  sobre
máquinas e mecanismos.

2.- Revisar o Sistema Internacional de Unidades.

3.-Afianzar os conceptos de enerxía, traballo e potencia. 

4.- Aprender conceptos como o rendemento e a perda de enerxía , relacionados coas
máquinas.

5.-Introducir  algúns  conceptos  de  termodinámica  interesantes  para  o  estudio  dos
motores térmicos.

5.3-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.



CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Enerxía útil.
-Potencia dunha máquina.
-Par motor no eixo.
-Perdas de enerxía 
-Calor e temperatura.
-Primeiro  principio  da
termodinámica.
-Traballo en diferentes tipos
de transformacións.

-Identificar  os  parámetros
principais  do
funcionamento  dunha
máquina.
-Comprobar  algúns
principios  físicos
fundamentais  mecánicos  e
termodinámicos.
-Resolución de problemas.

-Respecto  polo  orde,  toma
de medidas e realización de
probas.

Unidade didáctica nº6

“MOTORES TÉRMICOS.CIRCUITOS FRIGORÍFICOS”

Temporalización: 8 h

6.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Coñecer os principais tipos de máquinas térmicas que existen e a súa clasificación.

2.- Achegar ao alumno ao funcionamento dalgúns sistemas térmicos de moito uso coma
os motores dos automóviles, os das motocicletas, as turbinas,etc.

3.-Iniciar ao alumno no coñecemento de algunhas das máquinas térmicas máis usuais,
tanto para a producción de frío coma de calor.

6.3-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Motores térmicos.
-Tipos de motores térmicos.
-Aplicacións  dos  motores
térmicos.

-Identificar  os  parámetros
principais  do
funcionamento  dunha
máquina térmica.

-Consideración  das  normas
de seguridade e manexo das
máquinas.



-Circuito  frigorífico  .
Elementos.
-Bomba de calor. Elementos
-Aplicacións  dos  circuitos
frigoríficos  e  da  bomba  de
calor.

-Identificar  os  parámetros
principais  do
funcionamento  dunha
máquina frigorífica.
-Identificar  os  parámetros
principais  do
funcionamento  dunha
bomba de calor.
-Avaliar as aplicacións máis
usuais  de  cada  unha  das
máquinas citadas.

-Respecto  polo  orde,  toma
de medidas e realización de
probas.

Unidade didáctica nº7

“MAGNETISMO E ELECTRICIDADE. MOTORES ELÉCTRICOS”

Temporalización: 8 h

7.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.-Comprender os principios de funcionamentos dos motores eléctricos.

2.- Analizar a misión que cumple cada elemento dentro dun motor eléctrico.

3.-Analizar os distintos tipos de motores de corriente continua en función da conexión
inducido-inductor, interpretando as súas características para adaptalos a unha aplicación
concreta.

4.-Analizar o arranque, a regulación da velocidade, a inversión do sentido de xiro e o
frenado dun motor de corriente continua.

5.-  Analizar  os  principios  de  funcionamento  dos  motores  de  corriente  alterna  tanto
trifásicos com monofásicos.

6.- Coñecer as partes principais dun motor de corrient alterna.

7.-  Analizar  a  curva  par  velocidade  dun  motor  de  corriente  alterna  monofásico  e
trifásico.



8.- Analizar as distintas formas de arrancar, regular a velocidade e invertir o xiro dun
motor trifásico e dun monofásico. 

7.3-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE.

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Principios  de
funcionamento  das
máquinas  eléctricas
rotativas.
-Magnitudes  fundamentais
dos  motores  de  corriente
continua e alterna.
-Tipos  e  características  dos
motores  de  corriente
continua e alterna. 
-Balance  de  potencia  dos
motores  de  corriente
continua e alterna.
-Arranque,  inversión  de
xiro,  frenado  e  regulación
de  velocidade  dos  motores
eléctricos.
-Identificación  dos
parámtros  principais  no
funcionamento  dun  motor
eléctrico.
-Comprobación  do
funcionamento  dunha
máquina en réxime normal.

-Identificar  os  parámetros
principais  no
funcionamento  dun  motor
eléctrico.

-Comprobar  o
funcionamento  dunha
máquina en réxime normal.

-Calcular  e  comprobar  os
parámetros  principais  nun
motor  en  diferentes
condicións  de
funcionamento.

-Consideración  das  normas
de seguridade e manexo das
máquinas.

-Respecto no orde de toma
de medidas e de realización
de probas.

Unidade didáctica nº 8

“AUTOMATIZACIÓN PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA”

Temporalización: 8 h

8.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:



1.- Repasar coñecementos de pneumática  e hidráulica que o alumnado debería de saber.

2.- Calcular algúns compoñentes dunha instalación pneumáticas e dunha oleohidráulica.

3.-Coñecer a simboloxía pneumática e hidráulica.

4.- Comprender o funcionamentodas conduccións de aire comprimido.

5.-  Interpretar  obxectivamente  o  funcionamento  dos  circuitos  pneumáticos  e
oleohidráulicos.

6.- Diseñar circuitos pneumáticos simples.

7.-Observar as principais aplicacións da pneumática.
 

8.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Estudio das técnicas de 
producción, conducción e 
filtrado de fluído.
-Estudio dos elementos de 
accionamento, regulación e 
control. Simboloxía.
-Circuitos 
característicos.Aplicacións.
-Propiedades físicas dos 
fluidos.
-Válvulas e elementos de 
accionamento e regulación.
-Elementos dos circuitos 
oleohidráulicos.

-Identificación dos 
elementos dun circuito e da 
función que desempeñan.
-Diseño e desenvolvemento 
gráfico dun circuito sinxelo.
-Realización dun circuito 
que simule unha función 
determinada.

-Iniciativa e creatividade no 
diseño de circuitos.
-Mantemento dun orde na 
realización das simulacións 
ou actividades de circuitos 
pneumáticos.

Unidade didáctica nº 9

“SISTEMAS AUTOMÁTICOSE COMPONENTES DUN SISTEMA DE
CONTROL”

Temporalización: 6 h

9.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:



1.- Comprender a importancia dos sistemas automáticos.

2.- Describir os sistemas de control en lazo aberto e en lazo pechado.
 
3.-  Analizar  un sistema de control  formado por varios  bloques,  determinando a súa
función de transferencia.

4.- Analizar a estabilidade dun sistema de control.

5.- Comprender o funcionamento dos reguladores proporcionais e das súas aplicacións.

6.- Comprender o funcionamento dos reguladores integrales e das súas aplicacións.

7.-Comprender o funcionamento dos reguladores e derivativos das súas aplicacións.

8.- Analizar as características dos reguladores PI

9.- Analizar a misión dun detector dentro dun sistema de control.

10.-  Coñecer  detectores  de  distintas  magnitudes  físicas  e  elexir  o  idóneo para  unha
aplicación concreta.

11.- Analizar o papel dos detectores de erros.

9.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Sistema automático de 
control.
-Sistema de control en lazo 
aberto.
-Sistema de control en lazo 
pechado.
-Bloque funcional.
-Función de transferencia.
-Estabilidade dos sistemas 
de contro.
-Tipos de control.
-Control proporcional.
-Control integral.
-Control derivativo.
-Control PID.
-Detectores de posición, 
presión, temperatura,etc.
-Principios de 

-Identificación dos 
elementos dun sistema 
automático de uso común.

-Descripción da función que
desempeña cada elemento 
nun sistema.

-Montaxe e 
experimentación de 
circuitos de control 
sinxelos, identificando os 
diferentes elementos.

-Montaxe e comprobación 
do funcionamento de 
distintos transductores.

-Valoración da claridade e 
precisión na realización de 
gráficas descriptivas.

-Respecto pola precisión na 
toma de medidas ou na 
realización de probas.

-Adopción dun método 
ordenado na montaxe de 
distintos elementos.



funcionamento dos 
detectores.
-Detectores de error.
-Actuadores.

-Montaxe e 
experimentación de 
circuitos con transductores.

Unidade didáctica nº10

“CIRCUITOS COMBINACIONAIS E SECUENCIAIS”

Temporalización: 8 h

10.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Coñecer os códigos mkáis usados no control e na programación dos sistemas de
control.

2.- Dominar as técnicas básicas da álxebra de Boole.

3.- Analizar circuitos simplificándoos e implementándoos con distintas portas lóxicas.

4.-Analizar diferentes circuitos integrados formados por portas lóxicas.

5.- Coñecer os circuitos combinacionais integrados.

6.- Coñecer o funcionamento dos biestables básicos.

7.-  Coñecer  o  funcionamento  de  tódolos  elementos  que  interveñen  no  deseño  de
circuitos secuenciais de carácter eléctrico.

8.- Deseñar, montar e describir o funcionamento de circuitos secuenciais,cuxo deseño
estea baseado nos contactores e temporizadores.

10.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-Códigos binario,BCD e 
hexadecimal.
-Álxebra de 
Boole.Postulados, 
propiedades e teoremas.

-Simplificación de circuitos 
lóxicos.
-Análisis e descripción de 
circuitos lóxicos 
combinacionais.

-Autonomía e iniciativa no 
deseño de distintos 
circuitos.



-Funcións básicas 
booleanas.
-Táboa de verdade.
-Ecuación canónica. 
Simplificación de funcións.
-Circuitos con portas 
lóxicas.
-Circuitos combinacionais 
integrados.
-Biestables R-S,J-K,TeD.
-Rexistros de 
desprazamento.
-Contadores.
-Pulsadores e interruptores.
-Contactores .
-Temporizadores.

-Montaxe de circuitos 
lóxicos combinacionais.
-Análisis e descripción de 
diversos tipos de biestables.
-Análisis, deseño e 
simulación dun circuito 
secuencial, empleando relés
e contactores.
-Análisis, deseño e 
simulación dun circuito 
secuencial, empleando 
contactores e 
temporizadores.

-Valoración das 
presentacións coidadosas.

-Adopción dun método 
ordenado nas montaxes.

-Valoración da realización 
de comprobacións 
experimentais.

Unidade didáctica nº 11

“O ORDENADOR E O MICROPROCESADOR”

Temporalización: 8 h

11.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

1.- Distinguir as diferentes partes dun ordenador.

2.-Saber que traballo fai cada parte do ordenador.

3.-Aprender a clasificar os distintos tipos de programas comerciais.

4.-Achegar ao alumnado aos autómatas programables.

11.3.-CONTIDOS ESPECÍFICOS PARA ESTA UNIDADE:

CONCEPTOS PROCEDEMENTOS ACTITUDES

-O microprocesador.
-Arquitectura interna e 
instruccións básicas do 
microprocesador.
-O autómata programable. 

-Emprego das instruccións 
básicas de programación 
dun autómata e 
comprobación práctica dun 
caso sinxelo.

-Autonomía e iniciativa do 
alumnado no deseño de 
programas.
-Valoración da realización 



Estrutura e instruccións 
básicas.
-Exemplos de aplicación.

-Elaboración dun programa 
para un microprocesador 
usando as instruccións 
elementais.

de comprobacións 
experimentais e  razoadas 
previas a posta en marcha 
dun programa.
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