
RESUMO PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA  INDUSTRIAL I

OBXECTIVOS

• Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o

seu deseño ata a súa comercialización, investigar acerca da súa influencia na sociedade e

propor melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade como do seu posible impacto

social.

• Explicar  as  diferenzas  e  as  similitudes  entre  un  modelo  de  excelencia  e  un  sistema de

xestión  da  calidade,  identificando  os  principais  actores  que  interveñen  e  valorando

criticamente a repercusión que a súa implantación pode ter sobre os produtos desenvolvidos,

e expolo oralmente co apoio dunha presentación.

• Analizar  os  bloques  constitutivos  de  sistemas  e/ou  máquinas,  interpretando  a  súa

interrelación, e describir os principais elementos que os compoñen, utilizando o vocabulario

relacionado co tema.

• Realizar esquemas de sistemas mecánicos e de circuítos eléctrico-electrónicos, pneumáticos

ou hidráulicos que dan solución a problemas técnicos, con axuda de programas de deseño

asistido, e calcular os parámetros característicos destes.

• Verificar  o  funcionamento  de  circuítos  eléctrico-electrónicos,  pneumáticos  e  hidráulicos

característicos, interpretando os seus esquemas, utilizando os aparellos e os equipamentos de

medida adecuados, interpretando e valorando os resultados obtidos, apoiándose na montaxe

ou nunha simulación física destes.

• Deseñar,  construír  e programar un sistema robotizado cuxo funcionamento solucione un

problema determinado.

• Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos,

recoñecendo  a  súa  estrutura  interna  en  relación  coas  propiedades  que  presentan  e  coas

modificacións que se poidan producir.

• Relacionar  produtos  tecnolóxicos  actuais  ou  novos  cos  materiais  que  posibilitan  a  súa

produción, asociando as súas características cos produtos fabricados, utilizando exemplos

concretos. 

• Describir as técnicas utilizadas nos procesos de fabricación tipo, identificando as máquinas e

as ferramentas utilizadas e as condicións de seguridade propias de cada unha, apoiándose na

información proporcionada na web dos fabricantes.

• Analizar  o impacto ambiental  e  social  que poden producir  os  procesos  de obtención de



materiais e os procesos de fabricación.

• Analizar a importancia que os recursos enerxéticos teñen na sociedade actual, e describir as

formas  de  produción  de  cada  unha,  así  como  as  súas  debilidades  e  fortalezas  no

desenvolvemento dunha sociedade sustentable. 

• Realizar propostas de redución de consumo enerxético para vivendas ou locais coa axuda de

programas informáticos e a información de consumo dos mesmos.

CONTIDOS MÍNIMOS

– Utilizar axeitadamente as uniades físicas utilizadas nos diferentes blosques de contidos.

– Distinguir os diferentes tipos de contidos.

– Coñecer as propiedades e utilización dos materiais metálicos.

– Establecer as diferencias entre os distintos aceiros e fundicións.

– Diferencias os distintos tipos de plásticos.

– Estudio dos diferentes compoñentes do petróleo a partires da destilación fraccionada.

– Utilizar a Ley de Ohm nos distintos tipos de ciruitos eléctricos de corriente continua.

– Aplicas al leis de Kirchoff dos circuítos eléctricos.

– Calcular  a  resistencia,  tensión,  intensidade,  potencia  e  enerxía  nas  distintas  partes  dun

circuíto eléctrico.

 TEMPORALIZACIÓN

1ª Avaliación: 

- O sistema internacional de unidades. Conversión de unidades.
- A enerxía: usos e transforamación.
- Combustibles fósiles.
- Enerxía nuclear
- Enerxías renovables
- Enerxía hidráulica.

2ª Avaliación:

- Circuitos eléctricos
- Generación, usos e aplicacións da enerxía eléctrica
- Mecanismos para a transformación do movemento
- Circuitos neumáticos e hidráulicos
- Circuitos electrónicos

3ª Avaliación:

- Estrutura atómica e propiedades dos materiais
- Os metais.



• CRITERIOS  SOBRE  A PROMOCIÓN,  CUALIFICACIÓN  E  PROMOCIÓN  DO

ALUMNADO

• Realizaranse dúas probas escritas como mínimo por trimestre exceptuando no terceiro que

se  poderá  realizar  unha.  A nota  do  trimestre  será  a  media  dos  exames  parciais  nas

avaliacións nas que se faga máis de un. O alumanado terá superado o trimestre sempre e

cando acade a nota mínima de 5 despois de facer a media nos casos en que se fagan dúas  ou

máis probas escritas.

• Realizarase unha recuperación de cada  trimestre no que  non se acadou a nota mínima de 5.

O alumnado só terá que recuperar aqueles exames que teña suspensos no trimestre.

• A nota da avaliación ordinaria de xuño será a media aritmética das tres avaliacións e terá que

acadar unha nota igual ou superior a 5.

• Aquel alumnado que non acade os obxectivos da materia na avaliación ordinaria de xuño,

deberá presentarse ao exame de Setembro cos contidos de toda a materia.


