
RESUMO PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA 2º ESO

OBXECTIVOS

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

seu deseño ata a súa comercialización. 

 Realizar  as  operacións  técnicas  previstas  nun  plan  de  traballo  utilizando  os  recursos

materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente.

 Representar obxectos mediante vistas e perspectivas aplicando criterios de normalización e

escalas. 

 Interpretar  esbozos  e  bosquexos  sinxelos  como  elementos  de  información  de  produtos

tecnolóxicos.

 Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa

comercialización.

 Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

 Manipular  e  mecanizar  materiais  convencionais  asociando  a  documentación  técnica  ao

proceso  de  produción  dun  obxecto,  respectando  as  súas  características  e  empregando

técnicas e ferramentas adecuadas, con especial atención ás normas de seguridade e saúde.

 Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as estruturas, experimentando en

prototipos.

 Identificar  operadores  mecánicos  de  transformación  e  transmisión  de  movementos  en

máquinas e sistemas.

 Deseñar e simular circuítos eléctricos con simboloxía adecuada.

 Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

 Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos sinxelos.

 Deseñar  e  elaborar  unha  aplicación  mediante  un  contorno  de  programación  gráfico,

utilizando o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

CONTIDOS MÍNIMOS

Cando remate 2º da ESO, o alumnado acadará os seguintes mínimos, que serán os esixibles para

este nivel:

– Resolución de problemas por medio do M de Proxectos: análise de datos, plantexamento de

hopóteses,  búsqueda  de  solucións,  elaboración  necesaria  para  organizar  e  xestionar  un



proxecto técnico.

– Representación de obxectos mediante perspectiva e vistas, utilizando en caso necesario as

escalas.

– Coñecemento e aplicación das normas de acotación.

– Coñecemento da obtención, propiedades e aplicacións da madeira asi como as ferramentas

para traballala.

– Identificación e desenrolo das principais técnicas de manipulación, conformación e unión de

madeiras e das normas de seguridade.

– Coñecemento da obtención, propiedades e aplicacións dos diferentes metais así como as

ferramentas para traballalos.

– Recoñecemento dos mecanismos básicos de transmisión e transformación de movemento, as

súas leis e aplicacións.

– Resolución de problemas sinxelos sobre pancas, poleas e realcións de transmisión.

– Recoñecemento das diferentes partes que compoñen unha estrutura.

– Diferenciar os diferentes tipos de esforzos aos que pode estar sometida unha estrutura.

– coñecer os símbolos básicos de electricidade.

– Comprender as magnitudes básicas de electricidade.

– Ser capaz de deseñar e analizar circuitos básicos.

– Resolver problemas básicos coa Ley de Ohm.

– Identificación e descrición do funcionamento dos compoñemtes dun ordenador.

– Manexo do ordenador e dalgunhas aplicacións básicas.

– Localización de información a través da Internet

TEMPORALIZACIÓN

– 1ª avalición:  Tema 1 (A tecnoloxía e o proceso tecnolóxico) e tema 2 (Propiedades dos

materiais).

– 2ª avaliación:   Tema 3 e  4 (Materiais  de uso técnico:  a  madeira e os metais)  e tema 5

(estruturas)

– 3º avaliación: Tema 6 (Mecanismos) e tama 7 (Conceptos básicos de electricidade)

– A o  longo  de  todo  o  curso  na  hora  de  desdobre:  Expresión  e  comunicación  técnica,

tecnoloxías da información e da comunicación e realización de proxectos



CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNO

Tendo en conta os criterios e procedementos de avaliación, este departamento didáctico establece os

seguintes criterios de cualificación e as súas correspondentes ponderacións, que, en todo caso, son

indicativas e poderán ser modificadas a criterio do profesorado segundo as características de cada

grupo.

- Actitude= 5%

- Traballo en clase= 15%

- Probas escritas = 60%

- Taller = 15%

- Traballos  desdobre = 5%

● No  caso  de  que  nalgunha  avaliación  non  se  faga  proxecto  no  taller  e/ou  traballos  no

desdobre, a porcentaxe correspondente sumaráse ca das probas escritas.

● Se realizarán  unha proba escrita como mínimo en cada trimestre.

● No caso de que se faga máis dun exame por avaliación se fará a media aritmética das notas

de ditos exames antes de calcular a porcentaxe correspondente ás probas escritas.

● A nota final de cada avaliación será modificada polas aproximacións pertinentes, tendo en

conta que as cualificacións deben darse en números naturais.

● A nota da avaliación ordinaria de xuño se calculará facendo a media aritmética das tres

avaliacións e a conseguinte aproximación polo que poderá darse o caso de que a nota da

terceira avaliación non coincida coa da avaliación ordinaria, é decir, un alumno pode ter

aprobada a terceira avaliación e suspensa a ordinaria ou ao contrario, ou ter menos nota

nunha que noutra.

● A materia non será acumulativa, é decir, en cada exame entra o tema que corresponda.

● Nos exames aparecerá especificada a puntuación correspondente a cada pregunta da que

conste.

● No  caso  de  que  un  alumno  sexa  descuberto  de  forma  clara  copiando  nun  exame,

suspenderáselle a avaliación correspondente facéndose a recuperación coa de dita avaliación

ou  en  xuño,  segundo  considera  oportuno  profesor.  No  caso  de  que  un  alumno  sexa

descuberto copiando nun exame e se presente algún tipo de dúbida ao respecto, o profesor

pode facer  un exame oral  ao  alumno ou alumnos  implicados.  Poderá  facerse  tamén un

exame oral no caso de que o incidente teña lugar no exame global  e non queden días para

poder repetilo por escrito. O mesmo se este feito se produce no exame de setembro.



● Haberá  unha  recuperación  por  avaliación  da  parte  que  teña  suspensa  cada  alumno  e

pediranse os traballos que non foron entregados no seu momento. A final de curso farase un

exame global no que o alumnado se examinará da avaliación suspensa que lle corresponda e

entregará todos os traballos e exercicios que lle falten sendo a data deste exame a última

oportunidade que ten para facelo. 

● Farase tamén unha recuperación de toda a materia en setembro. Para axudar ao alumnado na

medida do posible a prepararse para dita proba se lle entregará un “plan de recuperación

estival”. 


