
I.E.S Fernando Esquío (Neda)                                                        Resumo Programación Didáctica

MATERIA: 
ROBÓTICA

( 1º BACHARELATO)

Departamento de Tecnoloxía                                                                                    Curso 2019-2020



I.E.S Fernando Esquío (Neda)                                                        Resumo Programación Didáctica

UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- A robótica.
• Unidade 2- Programación e control.

2ª AVALIACIÓN
• Unidade 2- Programación e control.
• Unidade 3- Proxectos de robótica.

3ª AVALIACIÓN
• Unidade 3- Proxectos de robótica.

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Áreas de aplicación da robótica. Tipos de robots.
 Estrutura e funcionamento dos robots.  Sensores,  actuadores e controladores.

Motores, transmisións e redutoras. Manipuladores.
 Diagramas de fluxo. Simboloxía.
 Estruturas e bloques fundamentais dun programa informático.
 Deseño e construción de sistemas robóticos sinxelos.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os  instrumentos  empregados  para  a  avaliación  dos  alumnos,  e  o  seu  peso  no

resultado final, serán os seguintes:

 Probas escritas ou prácticas (30%)
 Exercicios prácticos (70%)

No caso de que se decida non realizar proba escrita ou práctica nalgunha avaliación, a
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nota total será a media dos traballos prácticos desenvolvidos.
Dado que a materia se traballará fundamentalmente na aula (aula-taller ou aula de

informática),  a  cualificación dependerá  en  gran  medida  das  tarefas  desenvolvidas

durante as sesións de docencia. Por este motivo, a cualificación final baixará coas

seguintes faltas:

 Non traer o material necesario á clase.
 Entregar os exercicios fóra de prazo.
 Facer  consultas  no  ordenador  en  aplicacións  que  non  teñan  que  ver  cos

contidos que se están a tratar.
 Dificultar un ambiente axeitado de traballo.
 Non ter boa actitude en xeral de cara á materia.

Por cada falta descontaranse 0,2 puntos da cualificación final da avaliación.

A nota final será a media das cualificacións correspondentes ás tres avaliacións.

Atendendo ao seu propio criterio, a profesora poderá realizar unha proba e/ou propor

exercicios prácticos de recuperación aos alumnos con algunha avaliación suspensa. O

alumno deberá recuperar todas as avaliacións suspensas.

Os  alumnos  con  avaliación  negativa  en  xuño  terán  que  realizar  unha  proba  en

setembro.

No caso de demostrarse que un alumno ou unha alumna copiase nunha proba escrita,

nela terá a cualificación de cero, co cal deberá realizar a proba de recuperación.
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