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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

 Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

 Bloque 1. Materiais  

▪ g 
▪ h 
▪ i 
▪ 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. 

▪ SI 

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

▪ SI 

 Bloque 2. Principios de máquinas  

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 

▪ 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. 

▪ NON 

▪ TI2B2.1.2. Define as características e a función dos 
elementos dunha máquina, interpretando planos de 
máquinas dadas. 

▪ SI 

▪ h 
▪ i 
▪ l 

▪ 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. 

▪ TI2B2.2.1. Calcula rendementos de máquinas tendo en 
conta as enerxías implicadas no seu funcionamento. 

▪ SI 

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

▪ SI 

 Bloque 3. Sistemas automáticos  

▪ b 
▪ e 

▪ B3.1. Estrutura e tipos de sistemas automáticos.  
▪ B3.2. Elementos que compoñen un sistema de 

▪ B3.1. Expor en público a composición dunha máquina ou un 
sistema automático, identificando os elementos de mando, 
control e potencia, e explicando a relación entre as partes 

▪ TI2B3.1.1. Define as características e a función dos 
elementos dun sistema automático, interpretando planos e 
esquemas destes. 

▪ SI 
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 Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

▪ h 
▪ i 
▪ l 

control. Simboloxía. que os compoñen.  ▪ TI2B3.1.2. Diferencia entre sistemas de control de lazo 
aberto e pechado, e propón exemplos razoados. 

▪ SI 

▪ g 
▪ l 
▪ m 

▪ B3.3. Deseño e simulación de sistemas automáticos. ▪ B3.2. Representar graficamente, mediante programas de 
deseño, a composición dunha máquina, dun circuíto ou dun 
sistema tecnolóxico concreto. 

▪ TI2B3.2.1. Deseña mediante bloques xenéricos sistemas 
de control para aplicacións concretas, describe a función 
de cada bloque no conxunto e xustifica a tecnoloxía 
empregada. 

▪ NON 

▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B3.4. Representación dos sinais de entrada e saída 
de sistemas automáticos. 

▪ B3.3. Verificar o funcionamento de sistemas automáticos 
mediante simuladores reais ou virtuais, interpretando 
esquemas e identificando os sinais de entrada e saída en 
cada bloque. 

▪ TI2B3.3.1. Verifica mediante simuladores os sinais de 
entrada e saída dun sistema automático. 

▪ NON 

▪ e 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B3.5. Simulación, montaxe e experimentación de 
circuítos eléctricos ou pneumáticos. 

▪ B3.4. Implementar fisicamente circuítos eléctricos ou 
pneumáticos a partir de planos ou esquemas de aplicacións 
características. 

▪ TI2B3.4.1. Monta fisicamente circuítos simples, 
interpretando esquemas e realizando gráficos dos sinais 
nos puntos significativos. 

▪ SI 

 Bloque 4. Circuítos e sistemas lóxicos  

▪ d 
▪ e 
▪ g 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

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

▪ B4.2. Circuítos lóxicos combinacionais. Circuítos 
combinacionais integrados. 

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

▪ B4.4. Representación e interpretación de sinais. 

▪ SIB4.1. 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. 

▪ SI 

▪ TI2B4.1.2. Deseña circuítos lóxicos combinacionais con 
portas lóxicas a partir de especificacións concretas, 
aplicando técnicas de simplificación de funcións, e propón 
o posible esquema do circuíto. 

▪ SI 

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

▪ NON 

▪ TI2B4.1.4. Visualiza sinais en circuítos dixitais mediante ▪ NON 



 
Adaptación da programación didáctica 

Curso 2019-2020 
 Materia: Tecnoloxía Industrial II 

Curso: 2º BACH. 
 Páxina 5 de 8 

 
 

 Tecnoloxía Industrial II. 2º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe IMPRES-
CINDIBLE 

equipamentos reais ou simulados, e verifica a súa forma. 

 Bloque 5. Control e programación de sistemas automáticos  

▪ e 
▪ i 
▪ l 

▪ 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. 

▪ SI 

▪ TI2B5.1.2. Debuxa o cronograma dun contador e explica 
os cambios que se producen nos sinais. 

▪ SI 

▪ e 
▪ h 
▪ i 
▪ l 
▪ m 

▪ B5.4. Elementos básicos de circuítos secuenciais 
eléctricos. 

 
 
▪ B5.3. Representación dos sinais de saída dos 

circuítos lóxicos. 

▪ B5.2. Analizar e realizar cronogramas de circuítos 
secuenciais, identificando a relación dos elementos entre si 
e visualizándoos graficamente mediante o equipamento 
máis axeitado ou programas de simulación. 

▪ TI2B5.2.1. Obtén sinais de circuítos secuenciais típicos 
empregando software de simulación. 

▪ NON 

▪ TI2B5.2.2. Debuxa cronogramas de circuítos secuenciais 
partindo dos esquemas destes e das características dos 
elementos que o compoñen. 

▪ SI 

▪ d 
▪ e 
▪ f 
▪ i 

▪ B5.5. Deseño e simulación de circuítos lóxicos 
secuenciais. 

▪ B5.3. Deseñar circuítos secuenciais sinxelos analizando as 
características dos elementos que os conforman e a súa 
resposta no tempo. 

▪ TI2B5.3.1. Deseña circuítos lóxicos secuenciais sinxelos 
con biestables a partir de especificacións concretas e 
elaborando o esquema do circuíto. 

▪ SI 

▪ h 
▪ i 
▪ l 

▪ B5.6. Microprocesador: aplicacións. ▪ B5.4. Relacionar os tipos de microprocesadores 
empregados en computadores de uso doméstico, 
procurando a información en internet, e describir as súas 
principais prestacións. 

▪ TI2B5.4.1. Identifica os principais elementos que 
compoñen un microprocesador tipo e compárao con algún 
microprocesador comercial. 

▪ NON 
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2. Avaliación e cualificación. 

Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

No terceiro trimestre, dada a imposibilidade de que profesorado e o alumnado poidan coincidir nunha aula, os 
procedementos de avaliación céntranse nas comunicacións telemáticas: o traballo desenvolvido na aula virtual do 
centro; a documentación enviada por correo electrónico ou conversas en tempo real, de vídeo ou de audio; mediante 
aplicacións online. 
 
Instrumentos de avaliación: 
-Realización de exames en tempo real mediante aplicacións online (se é posible e se o profesor o considera 
necesario). 
-Resolución de exercicios que se colocan periódicamente na aula virtual do centro. 
-Elaboración de tarefas sobre un tema en concreto. 
-Comentarios en foros ou outras plataformas online. 
  

Criterios de cualificación 

-Exames, traballos temáticos, tarefas e exercicios (95% na nota de avaliación). 
A causa das dificultades que hai neste terceiro trimestre para comunicarse, para entregar tarefas, etc., o profesor decide 
que exames ou traballos lles pode pedir aos alumnos, e pondéraos en función da carga de traballo que supoñan para 
obter a calificación final. 

 
-Actitude de cara ao traballo (5% de nota de avaliación). 
Valórase o interese polo traballo, a participación, a aportación de ideas e o respecto ao resto do alumnado e ao 
profesorado. 

Cualificación final 

Para obter a nota da terceira avaliación téñense en conta as notas das dúas avaliacións anteriores e tamén se teñen en 
conta as aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais, sempre de maneira 
positiva, é dicir, nunca poden supoñer unha rebaixa das calificacións previas. 
 
Os traballos feitos durante o terceiro trimestre son de dous tipos: 
a) obrigatorios, para recuperar avaliacións suspensas, se as houbera. 
b) voluntarios, para subir nota. A cualificación global dos traballos voluntarios é unha media ponderada en función da 
carga de traballo de cada un deles. 
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3.  

 

 

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

Cualificación final = (media da 1ª e 2ª avaliación) + 0,2 x (cualificación dos traballos para subir nota) 
 
É dicir, para obter a cualificación final primeiro faise a media das cualificacións das dúas primeiras avaliacións e esa 
media pode ser aumentada ata en 2 puntos coa cualificación dos traballos para subir nota. 
   

Proba extraordinaria de 
setembro 

Cando un alumno non supere a materia na avaliación final ordinaria ten dereito a realizar unha proba extraordinaria 
en setembro. A proba será a mesma para todo o alumnado do mesmo curso e consiste nun exame escrito e, se o 
profesor o considera necesario, tamén pode haber probas no ordenador ou no taller. 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Non hai ningún alumno nesta situación. 

Actividades  

 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do 
curso proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos e 
alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
 
O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación e adaptado en 
función de cada etapa, área ou materia, tendo en conta a situación de cada alumno ou alumna coa fin de non 
sobrecargalos de tarefas excesivas. Pódense combinar traballos individuais ou en equipo, especificamente da materia 
ou interdisciplinares, etc, coas probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo realizado. 
 
Tamén se pode poñer traballo sobre materia nova, que esté dentro dos estándares de aprendizaxe imprescindibles. 
 
Trabállase co libro de texto ou sobre información subida á aula virtual do centro, e sobre eses contidos encárganselles 
tarefas aos alumnos, como resolver problemas, respostar a preguntas ou elaborar resumos ou outros materiais. 
 
O alumnado envía as tarefas mediante a aula virtual ou outros medios como correo electrónico. 
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4.Información e publicidade. 

 

 

 
Se existe a posibilidade, e o profesorado o considera necesario, pódense manter conversas en tempo real co 
alumnado mediante aplicacións telemáticas. 
 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

En principio todas as comunicacións se manteñen a través de internet. Se algún alumno carece da posibilidade de 
conectarse debe comunicarse co centro para que lle faciliten a conexión. 

Materiais e recursos 

O material habitual que o alumnado ten na casa: libro de texto, caderno, etc. 
Documentación dixital aloxada na aula virtual do instituto. 
Outros contidos dixitais aloxados en diversas páxinas web, como vídeos ou imaxes. 
 

Información ao alumnado e ás 
familias 

A comunicación co alumnado e as familias pode facerse a través de varios medios, dependendo do que 
considere o profesor máis adecuado en cada momento: aula virtual do centro; correo electrónico; Abalar 
móbil.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


