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UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª AVALIACIÓN

Unidade1- Electrónica.
Unidade 2- Instalacións na vivenda.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 2- Instalacións na vivenda.
Unidade 3- Control e robótica.
Unidade 4-  Tecnoloxías da información e da comunicación.

3ª AVALIACIÓN
Unidade 5- Neumática e hidráulica.
Unidade 6-  Tecnoloxía e sociedade.

MÍNIMOS ESIXIBLES

 Principais  cambios  tecnolóxicos  e  socioculturais.  A  revolución  científico-
tecnolóxica dos nosos días.

 O  proceso  de  fabricación  industrial.  O  mercado.  Monopolio,  oligopolio  e
competencia perfecta. A calidade dos produtos. O ciclo de vida dos produtos.

 Deseño asistido por ordenador. Sketchup.
 Instalación eléctrica, hidráulica, de gas. Calefacción, aire acondicionado.
 Telefonía,  televisión  e  seguridade.  Aforro  enerxético.  Arquitectura

bioclimática.
 Sistemas electrónicos. Compoñentes básicos.
 Dispositivos de entrada, saída e de proceso. Circuítos lóxicos.
 Automatización e robótica. O ordenador como sistema de control.
 Programación en Logo. Procedementos.
 Elementos dun sistema de comunicacións. A transmisión por satélite. Sistemas

de telefonía móbil.
 Redes de comunicación de datos. Internet.
 Circuítos hidráulicos e pneumáticos.
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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 (50%)
 Proxecto tecnolóxico (35%)
 Traballo diario na aula e na casa, actividades a entregar, respecto ás normas de

convivencia e de seguridade no entorno de traballo, no caso de non traballar ou
non respectar ás normas anteriores restará (15%)

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.

Atendendo ao seu propio criterio, a profesora poderá realizar unha proba escrita de

recuperación  aos  alumnos  con  algunha  avaliación  suspensa.  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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