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UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- Recursos enerxéticos.
• Unidade 2- Materiais.

2ª AVALIACIÓN

• Unidade  3-  Transmisión  e  transformación  de  movementos,  mecanismos
característicos.

• Unidade 4- Circuítos eléctricos.
• Unidade 5-Pneumática.

3ª AVALIACIÓN

• Unidade 5- Pneumática.
• Unidade 6- Sistemas de control.
• Unidade 7- Procedementos de fabricación. Unión de elementos.
• Unidade  8-  Deseño,  normalización,  distribución  e  comercialización  de

produtos.

MÍNIMOS ESIXIBLES

 -  Organización da empresa.O deseño industrial. O control de calidade.

-  A enerxía. Fontes enerxéticas. 

-  Funcionamento das centrais eléctricas.Impacto ambiental.

-  Metais férricos e non férricos. Clasificación e propiedades.

-  Materiais de construción. Clasificación e propiedades.

-  Outros materiais: téxtiles e plásticos.

-  Transmisión e transformación do movemento. Lubrificación.

-  Magnitudes eléctricas básicas.Lei de Ohm.Enerxía e potencia eléctrica.
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-  Tipos de circuítos eléctricos. Resolución de problemas.

-  Elementos dun circuíto pneumático. Esquemas. Funcionamento.

-  Procesos de fabricación con e sen perda de material.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos, -as e o seu peso no 
resultado final de cada avaliación, serán os seguintes:

- Probas escritas (90%).

-  Traballo diario en clase. A non realización das actividades asignadas a cada 
sesión se penalizará cun desconto na nota. (10%).

As avaliacións suspensas poderán recuperarse cun exame sobre os contidos dela e 
que se realizará, posteriormente ás sesións de avaliación. A nota final de recuperación
calcularase aplicando as mesmas porcentaxes que para a nota final de cada 
avaliación.

Calcularase a media das avaliacións. Se o resultado é igual ou superior a 5, 
aprobarase a materia. Os alumnos/as que suspendan, poderán realizar antes da entrega
de notas finais, un exame de recuperación dividido en tres bloques, un por cada 
avaliación. O alumno/a terá que aprobar os bloques que tiña suspensos.

Os alumnos que non acaden os contidos mínimos esixidos deberán examinarse por
escrito de toda a materia na convocatoria de 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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