
MÍNIMOS  DE TECNOLOXÍA DE  2º ESO  CURSO 2015/2016

OBXECTIVOS  MÍNIMOS:

1-Representar un obxecto mediante as súas vistas.
2-Acadar un coñecemento básico dos sistemas de representación.
3-Empregar correctamente as normas de acotación.
4-Coñecer os principais tipos de estruturas e esforzos aos que se someten.
5-Entender o comportamento da corriente eléctrica e a función dos elementos básicos
dun circuito.
6- Diferenciar circuitos en serie e en paralelo.

7-Coñecer as propiedades de algúns  materiais: madeira, metais férricos e non férricos e
saber tamén algunhas  aplicación dos mesmos.
8-Describir as propiedades mecánicas, eléctricas e técnicas do cobre e do aluminio.
9- Identificar os compoñentes fundamentais dun ordenador.
10-  Saber  utilizar  un   procesador  de  textos   e  ser  quen  de  buscar  información  en
Internet.

CONTIDOS MÍNIMOS:

1- Materiais  metálicos  de uso técnico:  férricos e  non férricos (cobre e aluminio).  A
madeira. Obtención e propiedades.
2-  Sistemas  de  representación.  Perspectivas.  Normalización.  Escalas  .  Normas  de
acotación.
3-Estruturas e esforzos
4-Circuito eléctrico. Magnitudes básicas. Elementos e funcionamento.
5- Compoñentes do ordenador. Procesador de textos.
6- Internet.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1-Citar propiedades básicas dos materiais metálicos férricos e non férricos e da madeira.
 2- Empregar técnicas básicas de conformación, unión e acabado de forma correcta.
3-Expresar, mediante vistas e perspectivas, obxectos e sistemas técnicos sinxelos.
4-Sinalar  nunha  estrutura  os  diferentes  esforzos  aos   que  se  atopan  sometidos  os
elementos que conforman a estrutura
5-Coñecer os compoñentes básicos dun circuito eléctrico.
6-Montar un circuito eléctrico sinxelo.
7-Identificar os principais compoñentes do ordenador.
8-Reconocer elementos do Hardware e do Software.



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DE TECNOLOXÍA  DE 2º ESO PARA  O
ALUMNADO DOUTROS NIVEIS QUE A TEÑA PENDENTE.

Os alumnos con esta materia pendente poderán recuperala de dúas formas diferentes:

a)Recuperación da materia por trimestres.

 b)Recuperación da materia por medio dunha proba final.

RECUPERACIÓN DA MATERIA POR TRIMESTRES

1.- Recuperación do 1º trimestre:
1.- Batería de actividades de debuxo.
2.- Exercicios sobre materiais metálicos e madeira.
Proba escrita sobre os contidos relacionados coa representación gráfica e os materiais de
uso técnico.

2.-Recuperación do 2º trimestre:

.-Batería de actividades sobre materiais,  estruturas e esforzos 3.-  Proba  escrita
sobre os contidos mínimos de materiais, estruturas e esforzos.
3.- Recuperación do 3º trimestre:

1.-Batería de actividades sobre circuitos e os compoñentes dun ordenador.
2.- Proba escrita sobre os contidos mínimos de electricidade e de ordenadores.

Valoraranse as actividades o 10%, cando se presenten e o exame o  t% restante.
Non se terán  en conta as notas das partes prácticas, se a nota da proba escrita e menor
de 3

RECUPERACIÓN DA MATERIA MEDIANTE UNHA PROBA FINAL
Os alumnos que opten por esta modalidade deberán presentar en maio ou en setembro
os traballos que se mandara aos alumnos que recuperan por trimestres.
A valoración será  semellante a que se propuxo para recuperar por trimestres.

MATERIAIS DIDÁCTICOS:
-Libro de texto: “Tecnoloxías 2º  editorial  Santillana 
-Videos didácticos
-Posters.
-Transparencias.
-Equipos eléctricos.



MÍNIMOS  DE TECNOLOXÍAS DE 3º ESO CURSO 2015/2016

OBXECTIVOS MÍNIMOS:

1-Coñecer,  diferenciar  e  clasificar  os  diferentes  materiais  plásticos,  según  as  súas
propiedades. 
2-Explicar os métodos   de obtención dos materiais plásticos .
3-Entender o comportamento da corriente eléctrica en circuitos sinxelos.
4-Explicar  a  función  dos  elementos  básicos  de  control  e  protección  en  sistemas
eléctricos.
5-Manexar instrumentos para a medida  de magnitudes eléctricas. Polímetro.
6-Comprender circuitos electrónicos básicos.
7-Coñecer fontes de enerxía convencionais e non convencionais.
8-Explicar o funcionamento de distintas centrais de xeneración de enerxía eléctrica.
9-Coñecer  métodos  de  tratamento  de  resíduos  e  tamén  os  problemas  ambientais
derivados do desenvolvemento tecnolóxico.
10-Empregar unha folla de cálculo para realizar o presuposto dun proxecto .
11-Usar internet para a búsqueda de información.
12-Montar un automatismo sinxelo.

CONTIDOS MÍNIMOS:

1-Materiais  de  uso  técnico.  Plásticos.  Obtención,  propiedades  e  técnicas  de
manipulación. Fibras textiles : obtención e propiedades.
2-Materiais de construcción: materiais pétreos, conglomerantes , aillantes e metálicos.
3-Circuito eeléctrico,.Magnitudes básicas. Polímetro.
4-Introducción á electrónica básica : resistencia, diodo, condensador e transistor
5-Enerxía e as súas transformacións. Tratamento de resíduos. Enerxías renovables.
6-Arquitectura do ordenador.
7-Software de aplicación e sistemas operativos.
8-Iniciación ao cálculo con ordenador.
9- Realizar o presuposto dun proxecto empregando unha folla de cálculo.
10-Comunicación alámbrica e inalámbrica. Telefonía, radio e televisión.
11-O ordenador como medio para a búsqueda de información en Internet.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1-Citar propiedades, clasificar e  describir técnicas básicas de  obtención de materiais
plásticos.
2-Identificar nos obxectos da vida cotiá diferentes tipos de plásticos.
3 Coñecer distintas técnicas empregadas no traballo con plásticos.
4-Coñecer as principais propiedades dos materiais textiles e dos de construcción ,así
como as aplicacións máis comúns.
5- Montar circuitos eléctricos sinxelos.
6-Coñecer as magnitudes eléctricas implicadas nos circuitos sinxelos e  relacionalas .
7-Utilizar axeitadamente o polímetro para medir as magnitudes eléctricas.



8.Coñecer as principias formas de producción de enerxía eléctrica.
9-Identificar os tipos de centrais eléctricas e analizar as ventaxas e inconvintes 
10-Recoñecer  as  enerxías  alternativas  e  analizar  as  súas  repercusións  ambientais  e
económicas.
11-Valorar propostas de aforro enerxético.
12-Coñecer  algúns  componentes  de  circuitos  electrónicos  como son os  diodos  e  os
transistores.
13-Identificar os componentes de circuitos representados mediante esquemas.
14 Realizar o presuposto dun proxecto ou dunha excursión de fin de curso empregando
unha folla de cálculo.
15-Usar Internet como medio de búsqueda de información.
16--Identificar os componentes básicos do ordenador 

17--Describir sistemas de transmisión de información con e sin fíos.
18- Montar un automatismo sinxelo,que leve engranaxes, finais de carreira e relé ou un
programador

RECUPERACIÓN  DE  TECNOLOXÍAS  DE  3º  ESO  PARA O  ALUMNADO
DOUTROS NIVEIS QUE A TEÑA PENDENTE

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os alumnos con esta materia pendente poderán recuperala de dúas formas:
a)Recuperación por trimestres.
b)Recuperación mediante proba final.

RECUPERACIÓN DA MATERIA POR TRIMESTRES

1.- Recuperación do 1º trimestre:
1-Actividades sobre representación de obxectos mediante vistas e perspectiva.
2.- Actividades sobre plásticos 
3.- Proba escrita sobre materiais plásticos e representación de obxectos en perspectiva e
no sistema diédrico.
2.- Recuperación do 2º trimestre
1 .-Actividades sobre diferentes formas de xerar enerxía eléctrica  ou ben un traballo
sobre unha central térmica e unha central hidroeléctrica ou eólica.
2.- Actividades sobre circuitos eléctricos e magnitudes eléctricas.
3.- Proba escrita sobre circuitos eléctricos .
3.- Recuperación do 3º trimestre
1.- Actividades sobre máquinas simples e mecanismos.
2.-  Actividades  sobre  os  sistemas  de  transmisión  de  información  e  sobre  os
componentes do ordenador.
3º.- Proba escrita sobre os contidos correspondentes ao  3º trimestre.
Valoraranse o 10% as actividades e traballos, cando se presenten, e o t% restante para o
exame.

RECUPERACIÓN DA MATERIA MEDIANTE PROBA FINAL
Os  alumnos  que  opten  por  esta  modalidade  terán  que  presentar  as  actividades  e  o
proxecto  que  se  lles  indicou  igual  que  aqueles  que  recuperen  por  trimestres.  A
valoración será semellante a aplicada aos que fan a recuperación por trimestres.



En ningún caso se terá en conta a nota das actividades prácticas ,se o alumno non acada
unha nota de 3 puntos no exame.

MATERIAIS DIDÁCTICOS:

- Libro de texto: “Tecnoloxía Informatica 3º E.S.O.”  Editorial S.M.
- Vídeos.
- CD.
- Equipos eléctricos

MÍNIMOS  DE TECNOLOXÍAS DE 4º ESO CURSO 2015/2016



OBXECTIVOS MÍNIMOS:

1-Acadar unha visión xeral da historia da tecnoloxía.
2-Describir con certo detalle a evolución dun obxecto tecnolóxico.
3-Facer unha analise do que supón o desenvolvemento científico e tecnolóxico.
4-Lembrar as etapas do método de proxectos.
5-Empregar recursos gráficos, vocabulario e simboloxía axeitada para a comunicación
de ideas.
6-Iniciar ó alumno nun programa de diseño gráfico asistido por ordenador.
7-Analizar sistemas eléctricos e electrónicos para comprender o seu funcionamento.
8-Explicar as características e aplicacións dos relés, resistencias,diodos e transistores.
9-Coñecer distintos dispositivos de entrada e saída de datos nun sistema informático.
10-Montar algún sistema eléctrico sinxelo.
11-Explicar  o  funcionamento  de  circuitos  electrónicos  con  sensores  de  luz  ou  de
temperatura, así como o papel desempeñado polos transistores.
12-Describir o sistema de control dun robot.
13-Empregar o ordenador como ferramenta para conquerir e procesar datos.
.
14-Recoñecer a simboloxía das portas lóxicas e saber representar a táboa de verdade
correspondente ás máis sinxelas.
15-Ter unha visión global de Internet e dos ordenadores conectados en rede.

CONTIDOS MÍNIMOS:

1-Evolución dos obxectos técnicos. Historia da Tecnoloxía.
2-O diseño de obxectos. Fases do proceso de diseño. Debuxo técnico.
3-Debuxo asistido por ordenador. Corel Draw.
4-Sistemas  electrónicos.  Análisis  de  sistemas.  Elementos  básicos  de  circuitos
electrónicos sinxelos.
5-Introducción  á Alxebra de Boole .Concepto de porta lóxica, simboloxía e táboa de
verdade.
6- Instalacións dunha vivenda.
7-Funcionamento dun robot. Control dun sistema.
8-Redes informáticas. Comunicación entre ordenadores.
9-O ordenador como dispositivo de control. Tratamento informático a través da folla de
cálculo.
10-Comunicación inalámbrica, teléfono móvil e vía satélite.
11-Redes informáticas. Comunidades virtuais. Internet.
12-Elementos básicos dun circuito pneumático.



CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1-Representar gráficamente un obxecto ou mecanismo empregando diferentes métodos.
2-Representar circuitos de electrónica con sensores de luz oude temperatura e describir
o seu funcionamento.
3- Identificar as principais portas lóxicas polo seu símbolo e saber escribir a súa táboa
de verdade e o seu funcionamento.
4-Identificar bloques de entrada e de saída nun sistema de control electrónico.
5-Usar a folla de cálculo e describir os elementos dunha rede sinxela de ordenadores.
6-Describir os elementos básicos dun sistema de comunicacións inalámbrico.
7-Describir os elementos das distintas instalación dunha vivenda actual.
8-Explicar o desenvolvemento tecnolóxico sinalando as súas  repercusións laborais e
sociais.
9-Analizar diferentes propostas para millorar o desenvolvemento tecnolóxico.
10- Coñecer os elementos fundamentais dun circuito pneumático .
11- Identificar as principais partes dun robot.

MATERIAIS DIDÁCTICOS:

- Libro de texto: “Tecnoloxía “ 4º ESO. Editorial Santillana
- Vídeos didácticos.
- CD
- Equipos de electricidade e electrónica.
-  Equipos de construcción.

MÍNIMOS DE TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I  DE 1º DE BACHARELATO.



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

CONTIDOS MÍNIMOS:

1-O proceso e os productos da tecnoloxía.
-  Proceso cíclico e os productos da tecnoloxía. Normalización.
-  Distribución e comercialización de productos.
-  O mercaddo e as súas leis básicas.

            -  Control de calidade .
 - Planificación e desenvolvemento dun proxecto de deseño e comercialización

dun producto.
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 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.
 -Interpretación de planos e de esquemas sinxelos.

4- Procedementos de  fabricación.
4  -Clasificación das técnicas de fabricación. 
5  -Máquinas e ferramentas empregadas.
6  -Criterios de uso e mantemento de máquinas.



7  -Normas de seguridade e saúde en centros de traballo. Seguridade activa e pasiva.
Planificación da seguridade.

8   -Impacto ambiental dos procedementos de fabricación. Criterios de reducción.

5- 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.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

1- Describir  os  materiais  de uso técnico  máis  comúns e  identificar  as   súas
propiedades  e aplicacións máis características.

2- Describir o proceso de fabricación dun producto e valorar as raznómicas e as
repercusións ambientais da súa producción e uso.

3- Identificar os elementos funcionais que compoñen un producto técnico de
uso  conocido  e  sinalar  o  papel  que  desempeña  cada  un  deles  no
funcionamento do conxunto.

4- Identificar os mecanismos máis característicos, explicar o ser funcionamento
e abordar o proceso de montaxe.

5- Empregar  o  vocabulario  axeitado  para  describir  os  útiles  e  técnicas
empregadas nun proceso de producción.

6- Montar un circuito eléctrico ou neumático a partir dun plano ou esquema.
7- Aportar e argumentar ideas e opinións propias ó equipo de traballo.

MATERIAIS DIDÁCTICOS:

-Libro de texto: “Tecnoloxía industrial 1”. Editorial Mc Graw Hill.
-Vídeos didácticos.
-CD
-Equipo de neumática.
-Ordenador
-Canón de vídeo

MINIMOS  DE  TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL  II  DE  2º  DE  BACH.
CURSO2015/2016

OBXECTIVOS MÍNIMOS:



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 MÍNIMOS:

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.  Imjportancia  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.
1 -Elementos  que  compoñen  un  sistema  de  control:  transductores,  captadores  e

actuadores.
2 -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.

3
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



REFORZOS E RECUPERACIÓNS DE TECNOLOXÍA
CURSO2015-2016

Tódolos alumnos que repiten curso ou que amosan algunhas dificultades especiais 
para a adquisición dos mínimos na materia de Tecnoloxía , realizarán actividades 
de reforzo, que lle facilitará o profesor e axuda persoal,   na medida do posible, a 
fin de  superar as carencias presentadas en cada caso.

Aqueles  alumnos  que  suspendan  unha  avaliación  poderán  recuperala
posteriormente na seguinte avaliación  ou ben en xuño, mediante unha proba final,
de coñecementos.


