
SE TES GANAS DE TRABALLAR E DE 
COÑECER COUSAS NOVAS !!! 

ESCOLLE A TECNOLOXÍA!!! 

Non che 
defraudará!!! 



By  Manolo Peña 



CAM-CAD-CAE 

Realizo algún plano de pezas industriais con seccións, cortes 
ou roturas e ademáis fogo perspectivas. 
Fago incursións ao deseño CAD coa aplicación QCAD e 
comparo os traballos feitos a man cos xerados co ordenador. 
Preparo debuxos de pezas para pasalas á maquinaria 
necesaria para mecanizala. 



INSTALACIÓNS TÉCNICAS 
nas vivendas 



ELECTRÓNICA ANALÓXICA 

Coñezo os compoñentes básicos empregados en eléctrónica e 
o seu funcionamento, os simulo co programa CROCODILE 
TECHNOLOGY e os monto sobre unha placa PROTOBOARD. 
Deseño e contrúo algunha placa de circuito impreso. 



ELECTRÓNICA DIXITAL 
Fago deseños de circuitos lóxicos automáticos de utilidade 
industrial, simulalos coas aplicacións LOGISIM e 
CROCODILE TECHNOLOGY. 
Algúns dos circuitos deseñados, tereinos que montar e 
comprobar que o seu funcionamento é o previsto no deseño. 



AUTOMÁTICA 
Fago a programación do funcionamento dun 
ascensor de catro plantas e  simuloo coa 
controladora ENCONOR + 

Tamén programo e simulo o funcionamento 
da barrera da estación de autobuses coa 
mesma controladora. 

ENCONOR + 



AUTOMÁTICA 
Eu sigo programando e atrévome a instalar semáforos na 
baixada das Bouzas, dende o instituto. 

Todas as programacións FAGOAS 
con: 

MSW LOGO 

WINLOGO 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://edu.jccm.es/ies/fernandozobel/images/stories/logo.jpg&imgrefurl=http://edu.jccm.es/ies/fernandozobel/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D16:mswlogo-disponible%26catid%3D10:tecnologia%26Itemid%3D8&usg=__a0YiqMlHtk27mhP9-2t5MVATYwg=&h=143&w=143&sz=5&hl=es&start=16&itbs=1&tbnid=DBcAnlwu5sa3YM:&tbnh=94&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dmswlogo%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


ROBÓTICA 
Remato de programar en MSWLOGO 

O HEXÁPODO 

Aquí atopamos un vídeo co seu funcionamento: 



ROBOTICA 
Programo e xogo co robot MOWAY 

Xincana realizada 
co robot nun 
circuito 

Entorno de programación gráfico e diagramas de fluxo 

http://www.weissdesign.com/images/demo_150.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_JN4k50IR3OM/Sq6DErqU66I/AAAAAAAAJeM/2s12CJ3wqYs/s400/alumnos.jpg&imgrefurl=http://blog.agirregabiria.net/2009/09/moway-robot-educativo.html&usg=__goeagGIvMKbP8F165P92pC-NtWA=&h=300&w=400&sz=29&hl=es&start=30&itbs=1&tbnid=bGkYUPeZk_URVM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Drobot%2Bmoway%26start%3D21%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1


PNEUMÁTICA 

Fago incursións na tecnoloxía do 
aire comprimido e realizo prácticas 
con él. 



Vou facer saídas programadas a centros de xeración 
de enerxía eléctrica: 
    Fábricas de paneis de enerxía fotovoltáica. 
    Fábricas de paneis térmicos solares. 
    Parque eólico SOTAVENTO. 



NON TE ESQUEZAS!!! 

O TEU É A TECNOLOXÍA!!! 

BULE A ANOTARTE!!! 
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