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UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

• Unidade 1- O proceso tecnolóxico. Resolución de problemas.
• Unidade 2- Materiais de uso técnico.
• Unidade 3- Materiais de uso técnico. Madeira e os seus derivados.
• Unidade 4- Materiais de uso técnico.Metais.

•
2ª AVALIACIÓN

• Unidade 5- Expresión e comunicación gráfica.
• Unidade 6- Estruturas e mecanismos.

3ª AVALIACIÓN

• Unidade 7- O ordenador.
• Unidade 8- Electricidade. Circuítos.
• Unidade 9- Aplicacións informáticas.

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Fases do proceso tecnolóxico. A aula-taller. Normas de seguridade.
 Materiais de uso técnico: a madeira e os metais. Propiedades e aplicacións 

características. O proceso de obtención da madeira. O proceso siderúrxico.
 Técnicas básicas para o traballo con madeira e metais. Ferramentas e uso 

seguro das mesmas.
 Sistemas de representación: diédrico. Ferramentas de debuxo técnico. Escalas. 

Acoutamento.
 Estruturas. Cargas e esforzos que actúan sobre unha estrutura. Tipos de 

estruturas e elementos característicos. Resistencia, rixidez e estabilidade.
 Mecanismos de transmisión e transformación do movemento. Identificación de

mecanismos. Cálculo de magnitudes de transmisión.
 Circuíto eléctrico. Elementos e simboloxía. Magnitudes eléctricas. Lei de 

Ohm.
 Ordenador. Hardware e software. O procesados de textos.
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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 (55%)
 Proxecto tecnolóxico (35%)
 Traballo diario na aula e na casa, actividades a entregar, caderno, respecto ás 

normas de convivencia e de seguridade no entorno de traballo, no caso de non 
traballar ou non respectar ás normas anteriores restará (10%)

Se  por  causa  xustificada,  durante  unha  avaliación  non  se  realizase  proxecto

tecnolóxico,  a  porcentaxe  correspondente  consideraríase  dentro  do  apartado  de

probas escritas.

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

probas escrita de recuperación aos alumnos con algunha avaliación suspensa serán

realizadas en xuño. O alumno deberá recuperar todas as avaliacións suspensas.

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.

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

setembro  na  cal  se  avaliarán  os  mínimos  esixibles  recollidos  na  presente

programación.
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