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Avaliación

BLOQUE 1. MATERIAIS

g

h

i

l

B1.1.  Estrutura  interna  e
propiedades dos materiais. 

B1.2. Procedementos de ensaio
e  medida  de  propiedades
dos materiais. 

B1.3. Técnicas de modificación
das  propiedades  dos
materiais.

B1.1.  Identificar  as
características dos materiais
para  unha  aplicación
concreta, tendo en conta as
súas propiedades intrínsecas
e  os  factores  técnicos
relacionados  coa  súa
estrutura interna, así como a
posibilidade  de  empregar
materiais non convencionais
para  o  seu
desenvolvemento,  obtendo
información  por  medio  das
tecnoloxías da información e
da comunicación.

TI2B1.1.1.  Explica  como  se
poden  modificar  as
propiedades  dos  materiais,
tendo  en  conta  a  súa
estrutura interna.

Calcula  a  composición  dunha
aliaxe a partir do seu diagrama
de fases.
Selecciona o ensaio axeitado 
en función da propiedade física
a estudar.
Calcula a dureza ou diferentes 
valores dun ensaio.
Explica  os  procesos  de
oxidación-redución.
Describe a gráfica da aliaxe Fe-
C.
Realiza  cálculos  das
porcentaxes  na  gráfica  da
aliaxe Fe-C.
Diferencia os distintos tipos de 
residuos que xera o home.
Describe os diferentes tipos de
reciclaxe que existen en función
do tipo de residuo.

CCL

CMCCT

CL

EOE

Proba escrita. 
Actividades.
Observación diaria.
Proba escrita. 

TI2B1.1.2.  Selecciona  o
material  máis  axeitado para
unha  aplicación  concreta,
obtendo  información  por
medio  das  tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

Diferencia  as  características
das  aliaxes  a  partir  do  seu
diagrama.
Describe  os  procesos  de
cristalización  e  solidificación
dos metais.
Traza  diagramas  de  fase  en
función  duns  datos  numéricos
determinados.

CMCCT

CD

CAA

CL

EOE
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BLOQUE 2. PRINCIPIOS DE MÁQUINAS
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B2.1.  Máquinas:  conceptos
fundamentais,  estrutura  e
tipos.

B2.2.  Deseño  asistido  de
máquinas  e  simulación  do
seu funcionamento.

B2.1.  Definir  e  expor  as
condicións  nominais  dunha
maquina ou unha instalación
a  partir  das  súas
características  de  uso,
presentándoas co soporte de
medios informáticos.

TI2B2.1.1.  Debuxa esbozos de
máquinas  empregando
programas de deseño CAD, e
explica a función de cada un
no conxunto.

Deseña máquinas simples cun 
programa CAD

CCL

CMCCT

CD

CL

CA

TIC

Actividades.
Presentación da 
documentación técnica 
elaborada con 
aplicacións informáticas.
Observación diaria.

TI2B2.1.2.  Define  as
características  e  a  función
dos  elementos  dunha
máquina,  interpretando
planos de máquinas dadas.

Define o funcionamento dunha
máquina a partir do seu 
esquema.

CCL

CAA

EOE

h

i

l

B2.3. Máquinas térmicas: tipos,
funcionamento e aplicacións
principais. 

B2.4.  Máquinas  eléctricas:
tipos,  funcionamento  e
aplicacións principais. 

B2.5.  Magnitudes  que  definen
as máquinas.

B2.2.  Describir  as  partes  de
motores  térmicos  e
eléctricos, e analizar os seus
principios de funcionamento.

TI2B2.2.1.  Calcula
rendementos  de  máquinas
tendo  en  conta  as  enerxías
implicadas  no  seu
funcionamento.

Resolve  problemas  de
máquinas onde se manexen os
conceptos de traballo, enerxía,
rendemento, etc.

CMCCT CL

EOE

Actividades.
Observación diaria
Proba escrita.

TI2B2.2.2.  Describe  o
funcionamento  e  as  partes
dos  motores  térmicos  e
eléctricos.

Coñece e  explica ciclos 
termodinámicos reais das 
máquinas térmicas e circuítos 
frigoríficos fundamentais.

Calcula os traballos ou calores 
que interveñen nun proceso 
térmico.

Resolve problemas de carácter
teórico-práctico  sobre  o
funcionamento  físico  e
termodinámico  das  distintas
máquinas térmicas.
Describe o funcionamento e as
partes dos motores térmicos.
Define  as  características  e  a
función  dos  elementos  dunha
máquina, interpretando planos
de máquinas dadas.
Describe o funcionamento e as

CCL

CMCCT

CL

EOE

Actividades.
Observación diaria
Proba escrita. 
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partes dos motores eléctricos.

Realiza  problemas  de  tipo
teórico-práctico  calculando
determinados  parámetros  dun
motor de ca a partir dos seus
datos  nominais,
fundamentalmente  a  súa
velocidade real,  deslizamento,
a intensidade que absorbe no
arranque e a caída de tensión
que se produce.

BLOQUE 3. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

b
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B3.1.  Estrutura  e  tipos  de
sistemas automáticos. 

B3.2.  Elementos  que
compoñen  un  sistema  de
control. Simboloxía.

B3.1.  Expor  en  público  a
composición dunha máquina
ou  un  sistema  automático,
identificando  os  elementos
de  mando,  control  e
potencia,  e  explicando  a
relación entre as partes que
os compoñen. 

TI2B3.1.1.  Define  as
características  e  a  función
dos  elementos  dun  sistema
automático,  interpretando
planos e esquemas destes.

Resolve  correctamente
cuestións teóricas, exercicios e
problemas.

CCL

CMCCT

CAA

CL

EOE

Actividades.
Observación diaria.
Proba escrita.

TI2B3.1.2.  Diferencia  entre
sistemas de  control  de  lazo
aberto e pechado, e propón
exemplos razoados.

Diferencia  entre  sistemas  de
control  de  lazo  aberto  e
pechado

CMCCT

CAA

CL

EOE

CA

g
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B3.3.  Deseño e simulación de
sistemas automáticos.

B3.2.  Representar
graficamente,  mediante
programas  de  deseño,  a
composición dunha máquina,
dun circuíto ou dun sistema
tecnolóxico concreto.

TI2B3.2.1.  Deseña  mediante
bloques  xenéricos  sistemas
de  control  para  aplicacións
concretas, describe a función
de cada bloque no conxunto
e  xustifica  a  tecnoloxía
empregada.

Recoñece os diversos elementos
que  compoñen  un  circuíto
pneumático  e  a  misión  que
desempeña cada un.

CCL

CMCCT

CD

CSIEE

CL

EOE

Actividades.
Observación diaria.
Proba escrita.
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l

m

B3.4.  Representación  dos
sinais de entrada e saída de
sistemas automáticos.

B3.3. Verificar o funcionamento
de sistemas automáticos 
mediante simuladores reais 
ou virtuais, interpretando 
esquemas e identificando os 
sinais de entrada e saída en 
cada bloque.

TI2B3.3.1.  Verifica  mediante
simuladores  os  sinais  de
entrada e saída dun sistema
automático.

Deseña  montaxes  teóricos  de
circuítos  pneumáticos  e
explicación  en  cada  caso  dos
seus  posibles  aplicacións
empregando simuladores.

CMCCT

CD

CL

EOE

TIC

Actividades.
Observación diaria.
Proba escrita.

e B3.5.  Simulación,  montaxe  e B3.4. Implementar fisicamente TI2B3.4.1.  Monta  fisicamente Interpreta esquemas de montaxe CMCCT CL Actividades.



TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II. 2º DE BACHARELATO

Obxs Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao Mínimo con. Estándar C. clave Elem.Trans. Instrumentos de
Avaliación

i

l

m

experimentación de circuítos
eléctricos ou pneumáticos.

circuítos  eléctricos  ou
pneumáticos  a  partir  de
planos  ou  esquemas  de
aplicacións características.

circuítos  simples,
interpretando  esquemas  e
realizando gráficos dos sinais
nos puntos significativos.

un  circuíto  pneumático,
identificando  os  distintos
elementos de control, transporte,
distribución, traballo.

CAA

EOE

Observación diaria.
Proba escrita.

BLOQUE 4. CIRCUÍTOS E SISTEMAS LÓXICOS

d
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B4.1. Álxebra de Boole. Táboas
da  verdade.  Portas  e
funcións  lóxicas.
Simplificación de funcións.

B4.2.  Circuítos  lóxicos
combinacionais.  Circuítos
combinacionais integrados.

B4.3.  Deseño,  montaxe  e
simulación  de  circuítos
lóxicos  combinacionais.
Aplicacións. 

B4.4.  Representación  e
interpretación de sinais.

B4.1. Deseñar mediante portas
lóxicas  sinxelos
automatismos  de  control,
aplicando procedementos de
simplificación  de  circuítos
lóxicos.

TI2B4.1.1.  Realiza  táboas  de
verdade  de  sistemas
combinacionais,
identificando  as  condicións
de entrada e a súa relación
coas saídas solicitadas.

Representa  os  números
decimais  en códigos  diversos,
explicando  o  porqué  de  cada
caso.
Explica  e  executa  operacións
básicas  na  álxebra  de  Boole.
Simbolismos.

CMCCT CL

EOE
Actividades.
Observación diaria.
Presentación da 
documentación técnica 
elaborada con 
aplicacións informáticas.
Proba escrita.

TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos
lóxicos  combinacionais  con
portas  lóxicas  a  partir  de
especificacións  concretas,
aplicando  técnicas  de
simplificación de funcións, e
propón  o  posible  esquema
do circuíto.

Deseña  circuítos  dixitais  para
cumprir  uns  obxectivos
específicos

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CL

EOE

TIC

E

TI2B4.1.3.  Deseña  circuítos
lóxicos  combinacionais  con
bloques integrados, partindo
de especificacións concretas,
e propón o posible esquema
do circuíto.

Explica  o  funcionamento  dos
biestables, indicando os tipos e
as  súas  táboas  de  verdade
asociadas.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CL

EOE

CA

TI2B4.1.4.  Visualiza  sinais  en
circuítos  dixitais  mediante
equipamentos  reais  ou
simulados,  e  verifica  a  súa
forma.

Emprega  o  programa  Logisim
para  comprobar  o
funcionamento  dos  circuítos
deseñados.

CMCCT

CD

TIC

CL

EOE

BLOQUE 5. CONTROL E PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS

e

i

B5.1.  Circuítos  lóxicos
secuenciais electrónicos.

B5.1. Analizar o funcionamento
de  sistemas  lóxicos
secuenciais  dixitais,  e

TI2B5.1.1.  Explica  o
funcionamento  dos
biestables,  indicando  os

Explicación e obtención de 
diagramas lóxicos de 
automatismos.

CCL

CMCCT

CL

EOE

Actividades.
Observación diaria.
Proba escrita.
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l B5.2.  Biestables:  tipos  e
aplicacións.

B5.3.  Representación  dos
sinais de saída dos circuítos
lóxicos.

describir as características e
as  aplicacións  dos  bloques
constitutivos.

tipos  e  as  súas  táboas  de
verdade asociadas.
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