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1. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Contidos
desenv.

Bloque 1. Materiais

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

CCL

CMCCT

CMCCT

 CD

 CAA

Bloque 2. Principios de máquinas

• 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.
• TI2B2.1.2.  Define  as
características e a función dos
elementos  dunha  máquina,
interpretando  planos  de
máquinas dadas.
• TI2B2.2.1.  Calcula
rendementos  de  máquinas
tendo  en  conta  as  enerxías
implicadas  no  seu
funcionamento.

CCL,

CMCCT, CD

CCL, CAA

CMCCT

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.

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

CMCCT

CCL

Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos

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

• 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.

 CMCCT

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

• TI2B4.1.2.  Deseña  circuítos
lóxicos  combinacionais  con
portas  lóxicas  a  partir  de
especificacións  concretas,

CMCCT
CD

CAA
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aplicando  técnicas  de
simplificación  de  funcións,  e
propón  o  posible  esquema do
circuíto.

CSIEE

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

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

 CMCCT
 CD

 CAA
 CSIEE

Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos

• B5.1.  Circuítos  lóxicos
secuenciais electrónicos.

• B5.2. Biestables: tipos e
aplicacións.
• B5.3.  Representación
dos  sinais  de  saída  dos
circuítos lóxicos.

• B5.1.  Analizar  o  funcionamento
de  sistemas  lóxicos  secuenciais
dixitais,  e  describir  as
características e as aplicacións dos
bloques constitutivos.

• TI2B5.1.1.  Explica  o
funcionamento  dos  biestables,
indicando  os  tipos  e  as  súas
táboas de verdade asociadas.
• TI2B5.1.2.  Debuxa  o
cronograma  dun  contador  e
explica  os  cambios  que  se
producen nos sinais.

CCL

CMCCT

 CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O alumnado terá que presentar os boletíns de problemas na 
plataforma de Agueiro.
Establecer videoconferencias semanais.

Instrumentos:
Entrega de boletíns de exercicios.
Asistir e participar de forma activa nas videoconferencias semanais

Cualificación
final

Terase en conta as notas da 1ª e 2ª avaliación, e poderase 
incrementar esa nota en función da entrega de boletíns e o seu nivel 
de resolución así como a participación activa nas videoconferencias.

Proba
extraordinaria 

Ningún dos alumnos/as está neste caso.

Avaliación de
pendentes

Non hai alumnado coa materia pendente.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación)

Actividades

Neste periodo non lectivo, planteanse actividades relacionadas co 
bloque de contidos 4 e 5.:

• Visualización dos temas na Plataforma de Agueiro.
• Faise a proposta de resolución de bolentíns de problemas 

asociados aos temas.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Preséntase os temas na plataforma de Agueiro, plataforma que eles
coñecen.
Semanalmente faise unha videoconferencia co alumnado para 
aclaración dúbidas e proposta de exercicios, así como explicación 
de conceptos que pola súa dificultade non se entendan no 
visualizado dos temas.
Neste curso todos os alumnos teñen conectividade.

Materiais e
recursos

Os materiais e recursos encóntranse na plataforma de Agueiro, 
incluso enlaces a outras plataformas, onde teñen recursos de 
interese.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado
familias

A información está publicitada na plataforma de Agueiro, vía correo 
electrónico e na comunicación semanal por videoconferencia.

Publicidade Publicación  na páxina web do centro.
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