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1.- INTRODUCCIÓN

O Departamento de Tecnoloxía, no curso 2013-2014, vai impartir as seguintes materias:
Tecnoloxías 2º de E.S.O.                  Tecnoloxía Industrial  I (1º BAC)
Tecnoloxías 3º de E.S.O                   TIC (1º BAC)
Tecnoloxías 3º PDC                          Tecnoloxía Industrial  II (2º BAC)
Tecnoloxía 4º de E.S.O.                    Electrotecnia (2ºBAC)
Tecnoloxías 4º PDC
Informática 4º ESO

2.- MEMBROS DO DEPARTAMENTO

O departamento de tecnoloxía esta formado por os seguintes  profesores:
-Manuel Mato  
-Ángela Mª Novo Platas  

E o profesorado de outros departamentos:
Antonio Pérez, (Economía)
Antonio Rivas (Física e Química)
Lois López Rico (Debuxo)

A distribución de materias que dependen do departamento é a seguinte:

Electrotecnia (2º BAC)
TIC (1º BAC)
Tecnoloxía de 4º E.S.O
Tecnoloxía de 4º PDC
Tecnoloxías de 3º E.S.O (grupo B)
Tecnoloxías de 3º PDC

Manuel Mato 

Tecnoloxía Industrial II (2º BAC)
Tecnoloxía Industrial I (1º BAC)
Tecnoloxías  de 3º  E.S.O. (grupo A)
Tecnoloxías de 2º E.S.O (grupo R)

Ángela Mª Novo Platas   

Tecnoloxías  de 2º  E.S.O. (grupos S e T) Antonio Pérez

Informática 4ºA Lois López Rico

Informática 4º BD Antonio Rivas
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3.- CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LONGO DAS COMPETENCIAS XERAIS BÁSICAS

O decreto  que regula o curriculo di o seguinte a hora de definir as competencias básicas: 
“Unha posible definición de competencia básica podería ser a capacidade de poñer en práctica 

de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os coñecementos, as habilidades e as 
actitudes persoais adquiridas. O concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as 
habilidades e as actitudes e vai mais
alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar.”

Como tamén indica o decreto identificanse oito competencias básicas, seguindo as directrices da Unión 
Europea. A aportación das materias de Tecnoloxías, Tecnoloxía, Tecnoloxía Industrial, TIC e Electrotecnia a as 
diferentes competencias será:

I. Competencia en comunicación lingüística.
A aportación destas materias a adquisición desta competencia, como se indica no decreto, é o 
manexo de vocabulario específico, así como a interpretación de diferente documentación 
técnica. De feito é moi necesario para o desenvolvemento dun proxecto técnico unha 
comunicación óptima entre as diferentes partes implicadas no proceso, así como unha 
expresión das ideas que sexa comprensible tanto pola comunidade técnica como pola que non
pertence a mesma. 
Debido a esto manéxanse varias linguaxes diferentes a hora de comunicar un proxecto: o 
debuxo, tanto na parte de perspectivas como no sistema diédrico que axudan a comunicación 
e expresión das ideas, e por suposto o idioma co seu vocabulario específico. 
Concretamente a materia de Tecnoloxías de 2 e3º E.S.O. contribúe co vocabulario técnico 
referidos os temas de: madeira, plásticos e materiais de construción, o relacionado coa 
electricidade e electrónica, e todos os termos da tecnoloxía da comunicación e información 
entre outros. A materia de 4º de ESO contribuíra co vocabulario técnico referido a pneumática, 
hidráulica, sistemas de control, etc..  

 Ademais como se indica no decreto: “O uso da lingua galega nun contexto tecnolóxico (léxico 
específico) estende o seu ámbito de aplicación facilitando a normalización da lingua no ámbito 
profesional. Contribúe así, a crear un espazo tecnolóxico lingüístico propio cuxa existencia, 
senón imprescindible é, cando menos, necesaria para o desenvolvemento tecnolóxico da 
comunidade autónoma.”
Si ademais entendemos por competencias lingüísticas o que no informe PISA denomina “texto 
no continuo” entendendo por isto cadros e gráficos, táboas e matrices, diagramas e mapas, 
formas, follas de información, convocatorias e publicidade e comprobantes, Tecnoloxías e 
Tecnoloxía  teñen moito que aportar xa que gran parte destes textos pertencen os contidos da 
materia, e son necesarios traballar para poder adquirir os obxectivos propostos nesta 
programación. 

II. Competencia matemática.
Unha habilidade crucial implícita na noción da competencia matemática é a capacidade de 
plantexar, formular,  resolver e interpretar problemas empregando as matemáticas dentro 
dunha variedade de situacións e contextos. A resolución de problemas da vida real utilizando 
procedementos matemáticos é algo que se traballa na area de Tecnoloxía. Exemplos deste 
son os cálculos necesarios para facer un presuposto dun prototipo, ter coñecemento da area 
dunha maqueta para calcular a cantidade de madeira necesaria para construílo, calcular o 
consumo de enerxía eléctrica dunha vivenda, etc..
A forma para que a contribución sexa o máis interesante posible é facilitar que o alumnado 
adquira seguridade no uso das ferramentas matemáticas
sen que iso supoña unha dificultade engadida a propia adquisición dos contidos da materias

III. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.
A tecnoloxía esta presente no redor do alumnado, é unha parte esencial da súa vida. Coñecer 
as interrelacións que existe entre o desenvolvemento tecnolóxico e a calidade de vida é 
necesario para poder ter unha visión crítica da sociedade onde participan. 
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É moi importante coñecer e plantearse o impacto que supón a tecnoloxía no medio ambiente e
como todos podemos colaborar para poder conservar o medio físico.
O método de resolución de problemas  técnicos pode ser unha ferramenta importante para 
poder entender as funcións das partes e o conxunto, de maneira que facilite a interpretación 
correcta do mundo está o redor do alumnado  

IV. Tratamento da información e competencia dixital.
 Un terzo do programa da materia de Tecnoloxías esta relacionada directamente con esta 
competencia. Afianzará está competencia o uso da información dixital en situacións variadas 
que permiten que o alumnado coñeza todas as posibilidades que ofrecen os sistemas dixitais.

V.  Competencia social e cidadá.
A realización dun proxecto técnico leva aparellado unha interrelación social: discutir as ideas 
previas, escolla de materiais, distribución

VI.  Competencia cultural e artística.
A competencia cultural e artística adquírese desenvolvendo a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade na resolución das necesidades sociais e permite unha mellor apreciación das 
manifestacións culturais que sempre incorporan elementos técnicos. Ademais e necesario crea

VII.  Competencia para aprender a aprender.
Á adquisición da competencia de aprender a aprender

contribúese polo desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas, reflexión sobre 
as relacións de causa-efecto, a contrastación nos procesos de
experimentación e construción. O estudo metódico de obxectos, sistemas ou contornos axuda 
a desenvolver habilidades e estratexias cognitivas e promove actitudes e valores necesarios 
para a aprendizaxe.

VIII.Autonomía e iniciativa persoal.
A resolución dos problemas con éxito eleva a seguridade nos coñecementos que o alumnado 
pode posuír. Cando o alumnado ten recursos para enfrontarse a proxectos abertos e con 
multiples solucións, desenvolve a súa autonomía. Ao traballar en grupo debera a ter iniciativa 
para lograr que o funcionamento do grupo sexa o adecuado. O método de proxectos 
presentes na Tecnoloxía leva a que esta contribuia a  competencia 
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4.- PROGRAMACIÓN DOCENTE

4.1.- OBXECTIVOS

Os obxectivos das materias de Tecnoloxías e Tecnoloxía serán os seguintes:
No seguinte epígrafe aparecen os obxectivos de cada curso.

A.- XERAIS DA MATERIA

TECNOLOXÍAS 2º e 3º ESO e TECNOLOXÍA  4º E.S.O.

● Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar os seus elementos e as funcións que 
realizan, explicar o seu funcionamento, utilizalos e controlalos de diversas formas, e recoñecer 
as condicións fundamentais que interveñen no seu deseño e construción.

● Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos 
traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, recompilar e seleccionar 
información procedente de distintas fontes, elaborar a documentación pertinente, concibir, 
deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e avaliar a súa 
idoneidade desde distintos puntos de vista. 

● Actuar de xeito dialógante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na procura 
de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude de 
respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade.

● Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, 
elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas.

● Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e alcance
utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario axeitados.

●  Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese e 
curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a investigación 
e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no ambiente, na saúde e na 
calidade de vida das persoas.

● Manexar con soltura aplicacións informáticas para buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empregar de forma habitual as redes 
de comunicación na propia formación, na busca de emprego e para acceder a servizos 
electrónicos administrativos ou comerciais.

● Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á mellora do 
benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá.

INFORMÁTICA 

● Identificar os principais compoñentes do ordenador, así como doutros dispositivos con 
prestacións de ordenador, e describir a función de cada un deles.Explicar o modo no que o 
ordenador manipula e almacena a información, así como o esquema de circulación desta a 
través dos seus compoñentes.

● Conectar e configurar os periféricos máis habituais: teclado, monitor, impresora, modem, etc.

● Comparar as características e prestacións de distintos ordenadores.

● Comprender as funcións dun sistema operativo e a relación existente entre a evolución do 
hardware e a destes programas.

● Manexar con soltura as principais ferramentas e opcións de configuración dos sistemas 
operativos Windows e Linux.

● Entender a filosofía do software libre e coñecer os traballos que se realizan na súa comunidade
autónoma en relación coa distribución de versións propias de Linux.
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● Manexar as unidades de almacenaxe e diferenciar a súa estrutura física da súa estrutura 
lóxica.

● Adquirir hábitos saudables e de seguridade no manexo dos equipos informáticos.

● Profundar no manexo de aplicacións informáticas.

● Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para os incorporar ás súas propias 
producións, coñecendo o concepto de  propiedade intelectual e as diferentes licenzas que 
existen.

● Manexar as funcións principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa. Traballar con
soltura con ficheiros de imaxe rasterizada ou mapas de bits, coñecendo as súas principais 
características e os distintos formatos de almacenaxe. Recoñecer as propiedades dos ficheiros 
de imaxe vectorial, as súas aplicacións e os elementos básicos de deseño gráfico.

● Coñecer as principais características do audio dixital e os distintos formatos ou tipos de 
ficheiros existentes. Realizar capturas e gravacións de sons desde diversas fontes. Editar 
ficheiros de audio.

● Comprender e manexar ferramentas do vídeo dixital e os distintos tipos de formato existentes.

● Comprender e manexar ferramentas que posibiliten todo o proceso de captura, edición e 
montaxe de fragmentos de vídeo con audio e gravalos en soporte físico.

● Coñecer e saber explicar que son as aplicacións multimedia interactivas e poñer exemplos das 
mesmas.

● Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír unidades complexas de 
coñecemento en forma de presentacións electrónicas.

● Utilizar as presentacións electrónicas para apoiar discursos en contornos locais ou para ser 
compartidas pola web.

● Utilizar os programas editores de presentacións electrónicas para converter ficheiros dun 
formato a outro.

● Coñecer e valorar o sentido e a repercusión das diversas alternativas existentes para compartir
os contidos publicados na web e aplicalos cando se difundan as producións propias.

● Coñecer e utilizar os sistemas de almacenaxe remota que facilitan a súa mobilidade e a 
independencia dun equipo localizado espacialmente.

● Coñecer e utilizar as distintas canles de distribución multimedia e as redes P2P como medio 
para compartir as súas propias producións.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I E II

● Adquirir os coñecementos precisos para analizar máquinas e sistemas técnicos, para explicar 
os seus principios de funcionamento e identificar os elementos que os constitúen. 

● Comprender o papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos, explicando as súas distintas 
transformacións e aplicacións, e adoptar actitudes de aforro e valoración da eficiencia 
enerxética de cara a conseguir un desenvolvemento sustentable

●  Comprender e explicar como se organizan e desenvolven procesos tecnolóxicos, identificar e 
describir as técnicas e os factores económicos e sociais que concorren en cada caso.

● Analizar de forma sistemática produtos da actividade técnica para avaliar a súa calidade e 
explicar o seu funcionamento, utilización e forma de control..

● Valorar criticamente as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá e na calidade de 
vida, manifestando e argumentando as propias ideas e opinións.

●  Analizar as distintas repercusións que determinados desenvolvementos tecnolóxicos teñen 
para homes e mulleres.

● Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre procesos ou produtos tecnolóxicos 
utilizando vocabulario, símbolos e formas de expresión apropiadas.
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● Actuar con autonomía, confianza e seguranza ao inspeccionar, manipular e intervir en 
máquinas, sistemas e procesos técnicos para comprender o seu funcionamento.

● Planificar e desenvolver proxectos técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, 
responsabilizándose de tarefas e cumprindo os obxectivos do plan de traballo.

● Valorar a importancia da investigación e desenvolvemento na creación de novos produtos e 
sistemas.

TECNOLOXÍAS da INFORMACIÓN e a COMUNICACIÓN

● Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para unha 
aprendizaxe ao longo da vida. 

● Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e desenvolvendo 
produtos innovadores, empregando as TIC. 

● Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para obter, avaliar e 
usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír á aprendizaxe doutros. 

●  Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir unha 
investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións informadas usando 
ferramentas e recursos dixitais apropiados. 

● Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, culturais e sociais 
relacionados coa tecnoloxía. 

● Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da tecnoloxía; 
adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de reflexión e práctica 
democrática ante o uso das TIC. 

● Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, relacionándoas
cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, asumíndoas de maneira que sexan 
transferibles e aplicables en diversas situacións e contextos de ensino-aprendizaxe a través 
das TIC. 

● Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, interrelacionado e 
cambiante. 

ELECTROTECNIA

● Comprender o comportamento de dispositivos eléctricos sinxelos e explicar os principios e leis 
físicas que os fundamentan.

● Entender o funcionamento dun circuíto eléctrico que responda a unha finalidade 
predeterminada e utilizar os compoñentes adecuados para a súa montaxe.

● Calcular e medir as principais magnitudes dun circuíto eléctrico composto por elementos 
discretos en réxime permanente.

● Analizar e interpretar esquemas e planos de instalacións e equipamentos eléctricos 
característicos, identificando a función dun elemento ou dun grupo funcional de elementos no 
conxunto.

● Seleccionar e interpretar información adecuada para formular e valorar solucións, no ámbito da
electrotecnia, a problemas técnicos comúns.

● Coñecer o funcionamento dos aparellos de medida de magnitudes eléctricas e utilizalos 
adecuadamente, estimando a orde de magnitude das medidas e tendo en conta o grao de 
precisión dos instrumentos.

● Propor solucións a problemas no campo da electrotecnia cun nivel de precisión coherente co 
das diversas magnitudes que interveñen neles.
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● Analizar descricións e características dos dispositivos eléctricos e para transmitir con precisión 
coñecementos e ideas sobre eles utilizando vocabulario, símbolos e formas de expresión 
apropiadas.

● Actuar con autonomía, confianza e seguridade ao inspeccionar, manipular e intervir en circuítos
e máquinas eléctricas para explicar o seu funcionamento.

●  Analizar e resolver problemas técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, e planificar a 
realización de montaxes ou a construción de dispositivos.

● B.- DE CURSO

TECNOLOXÍA 2º DE E.S.O

DEBUXO  

● Expresar e comunicar ideas, solucións técnicas e explorar a súa viabilidade, empregando os 
recursos axeitados.

● Coñecer os instrumentos que se utilizan na elaboración do debuxo técnico.

● Empregar correctamente os principais instrumentos de medida lineais e angulares.

● Realizar con precisión e claridade a representación de obxectos sinxelos no sistema diédrico.

● Comprender a importancia da perspectiva como sistema de representación gráfica.

● Coñecer o que é debuxar a escala e para que serve, e aprender a aplicar escalas de redución

             e ampliación no debuxo técnico.

MATERIAIS E MADEIRA

● Recoñecer a orixe, as características e as aplicacións dos materiais de uso mais frecuente,  
diferenciando entre os materiais naturais e os transformados.

● Coñecer de forma sinxela as propiedades dos materiais utilizando, ademais,o vocabulario

             axeitado.

● Coñecer as principais propiedades da madeira e a súa relación coas aplicacións mais habituais

              desta.

● Coñecer as distintas formas comerciais da madeira, así como o uso co que están relacionadas.

● Aprender a distinguir entre as madeiras naturais e as artificiais, así como os seus distintos tipos

             e aplicacións.

● Identificar as ferramentas e os útiles que se empregan nas operacións de medida, trazado, 
serrado, limadura e tradeado.

● Coñecer e respectar as normas de seguridade no emprego de ferramentas.

● Recoñecer os distintos tipos de unión e acabado de pezas de madeira e as ferramentas e os 
útiles que se empregan en cada un deles.

METAIS

● Coñecer as propiedades xerais dos metais, a súa clasificación e as aplicacións para as que 
son

             axeitados.
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● Diferenciar os distintos tipos de metais que existen segundo as características que teñen.

● Empregar as técnicas básicas de traballo con metais: conformación, corte, unión e acabado de 
metais.

● Analizar obxectos técnicos metálicos e entender as razóns que conducen a elección

             dun determinado metal no seu deseño.

● Desenvolver habilidades necesarias para manipular correctamente e con seguridade as 
ferramentas

             empregadas no traballo con metais.

● Valorar a reciclaxe como unha necesidade para reducir o impacto ambiental da explotaci6n

             dos metais.

ESTRUTURAS

● Aprender a recoñecer estruturas e os seus tipos.

● Coñecer os diferentes tipos de esforzos aos que esta sometida unha estrutura.

● Aplicar todo o estudado a estruturas reais.

● Identificar nunha estrutura os elementos que soportan os esforzos.

● Identificar as funcións que cumpre unha estrutura.

● Recoñecer a existencia de diferentes tipos de estruturas, en obxectos do contorno próximo.

● Identificar os esforzos que han soportar os elementos dunha estrutura e os efectos que 
producen sobre estes. 

● Comprender a utilidade da triangulación de estruturas.

● Analizar as condicións de estabilidade dunha estrutura e recoñecer diferentes formas de 
reforzala.

● Familiarizarse co vocabulario técnico e utilizalo de forma habitual.

● Comprender a influencia da evolución no deseño e na construción de estruturas na nosa forma 
de vida.

ELECTRICIDADE

● Describir e comprender a natureza eléctrica de todos as corpos.

● Coñecer as principais magnitudes asociadas coa electricidade: voltaxe, intensidade e 
resistencia.

● Comprender a lei de Ohm de forma teórica e practica.

● Presentar a concepto de circuíto eléctrico e describir os principais símbolos dos elementos dun 
circuíto. 

● Coñecer o funcionamento dos principais elementos xeradores e receptores de electricidade.

● Coñecer as diferenzas entre as circuítos en serie e paralelo.

● Describir os principais efectos da enerxía eléctrica.

●  Manexar as compoñentes básicas que forman os circuítos eléctricos: pilas, lámpadas, 
interruptores

              e cables.

●  Adquirir coñecementos prácticos útiles cando  se traballa con cables, alongadores, enchufes, 
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etc.,             seguindo e respectando as normas básicas  de seguridade.

● Valorar a importancia dos aparellos eléctricos no modo de vida actual.

O ORDENADOR E OS PERIFÉRICOS

● Presentar unha breve historia dos ordenadores.

● Mostrar as principais diferenzas existentes entre un ordenador e outras maquinas.

● Coñecer as distintas partes que forman o hardware dun ordenador persoal.

● Coñecer os principais periféricos que se empregan nos equipos informáticos actuais.

● Diferenciar os periféricos que serven para introducir datos daqueles que se empregan para 
mostrar

             resultados.

● Saber cal e o tipo de periférico axeitado para cada función.

● Coñecer as posibilidades dalgúns dos periféricos utilizados na aula: monitores, impresoras, 
escaner, etc.

● Aprender a conectar e desconectar os periféricos á carcasa do ordenador.

 O SOFTWARE

● Introducir o concepto de software.

● Describir o que e un sistema operativo e,  en contorno Windows ou Linux, describir as 
principais utilidades destes sistemas operativos.

● Presentar como se organiza a información  nun ordenador. Concepto de arquivos e carpetas 

             e operacións básicas con eles. 

● Adoptar hábitos saudables a hora de manexar un ordenador.

● Describir brevemente o sistema de configuración de Linux e presentar algunhas das 
aplicacións mais coñecidas que operan neste sistema.

● Coñecer os rudimentos da programación 

O PROCESADOR DE TEXTOS

● Definir o concepto de ofimática e presentar os principais compoñentes do software ofimático.

● Expljcar os principais usos dos compoñentes do software ofimático.

● Presentar e definir o procesador de textos.

● Familiarizar os alumnos cos procesadores de textos e mostrar e utilizar as operacións mais 
usuais cos documentos de texto: 

- Manexo de arquivos.

- Modificacións básicas do texto: escribir, borrar, cortar, pegar e mover.

- O formato de parágrafos e paxinas. Manexo de táboas e gráficos.

- Impresión de documentos.

- Revisión ortográfica e gramatical busca e substitución numeración e viñetas.

● Coñecer as opcións que inclúen as procesadores de textos modernos.

 INTERNET

● Describir brevemente as procesos que permite unha rede informática.
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● Describir brevemente o que é a rede informática Internet

● Presentar as vantaxes de Internet coma canle de comunicación e coma fonte de información.

● Analizar con detalle os perigos que presenta Internet

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O. 

PLÁSTICOS  

● Coñecer as características fundamentais dos plásticos.

●  Coñecer a clasificación dos materiais plásticos, así como as súas propiedades e aplicacións.

●  Coñecer os distintos procedementos de fabricación de obxectos de plástico e identificar o 
proceso de transformación máis apropiado para cada tipo de produto terminado.

●  Aprender a importancia dos materiais plásticos na nosa sociedade actual vendo o gran número
de aplicacións que teñen.

●  Comprender e valorar a necesidade da reciclaxe dos materiais plásticos na nosa sociedade. 

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

● Coñecer as características principais dos materiais pétreos, repasando os máis utilizados en 
construción, as súas propiedades e aplicacións.

● Identificar as características máis importantes dos materiais cerámicos e vidros.

● Profundar no estudo dos materiais de construción, como o xeso, o cemento, o formigón, etc., e 
seleccionar os que sexan máis adecuados para cada aplicación específica.

●  Coñecer as principais propiedades destes materiais.

● Comprender a importancia das propiedades na selección dos materiais óptimos para 
aplicacións determinadas.

● Tomar conciencia do impacto ambiental que se deriva da utilización de distintos materiais.

● Coñecer os avances tecnolóxicos no emprego de novos materiais.

MECANISMOS E MÁQUINAS

● Construír obxectos con materiais moi diversos, algúns deles de refugallo, incorporando 
mecanismos formados por varios operadores.

● Comprender o funcionamento de operadores e sistemas mecánicos sinxelos.

● Clasificar os numerosos operadores presentes nas máquinas en función da acción que 
realizan.

● Solucionar problemas no deseño e construción de sistemas mecánicos con movemento.

● Identificar algúns dos operadores mecánicos estudados ao longo da unidade nas máquinas 
que empregamos a diario.

● Comprender o funcionamento dalgunhas máquinas térmicas, como o motor de explosión ou o 
motor a reacción.

● Saber como aproveitan a enerxía os motores presentes en moitos vehículos: motocicletas, 
coches, avións

ELECTRICIDADE

● Distinguir entre corrente continua e corrente alterna, e as súas distintas orixes.
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●  Introducir o concepto de electromagnetismo e de xeración de electricidade por este medio.

● Definir as principais magnitudes eléctricas.

● Familiarizar ao alumno co uso do polímetro.

● Presentar a lei de Ohm.

● Transmitir o concepto de potencia  e enerxía eléctrica e distintos métodos para calculala.  
Análise do recibo da corrente eléctrica.

● Mostrar as principais características eléctricas dos circuítos serie, paralelo e mixtos.

● Asociación de resistencias en serie, paralelo e mixta.

● Familiarizar ao alumno coa montaxe de circuítos sinxelos, así como co uso de compoñentes 
eléctricos sinxelos.

ENERXÍA

● Coñecer os distintos tipos de transformacións enerxéticas que se producen nos aparellos que 
utilizamos a diario cando os devanditos aparellos se poñen en funcionamento.

● Coñecer de que xeitos obtense hoxe a enerxía, e describir o proceso de transporte e 
distribución da enerxía eléctrica desde os centros de produción ata os lugares de consumo.

● Identificar as características e o modo de funcionamento dos diferentes tipos de centrais 
eléctricas que existen.

● Repasar cales son as fontes de enerxía máis utilizadas na actualidade, mostrando as principais
vantaxes e desvantaxes de cada unha delas.

● Diferenciar os aparellos que consumen unha gran cantidade de enerxía eléctrica dos de baixo 
consumo.

DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR

● Saber diferenciar mapas de puntos de imaxes vectoriais.

● Aprender a manexar diversas aplicacións informáticas de uso común, como as aplicacións de 
debuxo vectorial e as de retoque fotográfico.  Software libre: open draw, gimp.

● Coñecer as posibilidades que ofrecen para o debuxo as aplicacións de debuxo vectorial. 

● Saber cales son as formas que existen na actualidade de obter imaxes en formato dixital 
susceptibles de ser manipuladas nun computador. 

● Aprender a catalogar conxuntos de fotografías dixitais.

● Coñecer cales son as capacidades dunha folla de cálculo

● Aprender a manexar unha folla de cálculo con soltura para realizar con ela as funcións básicas.

● Saber como xerar gráficos a partir dos datos dunha táboa empregando unha folla de cálculo.

● Saber empregar unha folla de cálculo para xestionar bases de datos sinxelas (listín telefónico, 
etc.).

REDES INFOMÁTICAS: INTERNET

● Saber definir unha rede informática.

● Saber como se transmiten os datos nunha rede.

● Aprender a diferenciar e a clasificar redes informáticas segundo diferentes criterios.

● Coñecer cal é o hardware empregado para comunicar entre si dous ou máis ordenadores.

14



● Aprender como se dispón e conéctanse os diferentes dispositivos que conforman unha rede 
informática.

● Coñecer como se produciu o nacemento e a posterior evolución da rede Internet.

● Entender como funciona Internet e como ten lugar o fluxo de información a través da mesma.

INTERNET E COMUNICACIÓN

● Recordar os principais servizos de Internet, así como a súa importancia relativa:

● Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores e clientes. 

● Sistemas para comunidades: foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución.

● Comunicación en tempo real: chats, sistemas de mensaxeiroía instantánea
e sistemas multimedia

TECNOLOXÍAS 3º P.D.C

TEMA PLÁSTICOS  

● Coñecer as características fundamentais dos plásticos.

●  Coñecer a clasificación dos materiais plásticos, así como as súas propiedades e aplicacións.

●  Aprender a importancia dos materiais plásticos na nosa sociedade actual vendo o gran número
de aplicacións que teñen.

●  Comprender e valorar a necesidade da reciclaxe dos materiais plásticos na nosa sociedade. 

MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

● Coñecer as características principais dos materiais pétreos, repasando os máis utilizados en 
construción, as súas propiedades e aplicacións.

● Identificar as características máis importantes dos materiais cerámicos e vidros.

●  Coñecer as principais propiedades destes materiais.

● Tomar conciencia do impacto ambiental que se deriva da utilización de distintos materiais.

MECANISMOS E MÁQUINAS

● Construír obxectos con materiais moi diversos, algúns deles de refugallo, incorporando 
mecanismos formados por varios operadores.

● Comprender o funcionamento de operadores e sistemas mecánicos sinxelos.

● Clasificar os numerosos operadores presentes nas máquinas en función da acción que 
realizan.

● Identificar algúns dos operadores mecánicos estudados ao longo da unidade nas máquinas 
que empregamos a diario.

● Comprender o funcionamento dalgunhas máquinas térmicas, como o motor de explosión ou o 
motor a reacción.

● Saber como aproveitan a enerxía os motores presentes en moitos vehículos: motocicletas, 
coches, avións

ELECTRICIDADE

● Distinguir entre corrente continua e corrente alterna, e as súas distintas orixes.

●  Introducir o concepto de electromagnetismo e de xeración de electricidade por este medio.

● Definir as principais magnitudes eléctricas.
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● Familiarizar ao alumno co uso do polímetro.

● Presentar a lei de Ohm.

● Transmitir o concepto de potencia  e enerxía eléctrica e distintos métodos para calculala.  
Análise do recibo da corrente eléctrica.

● Mostrar as principais características eléctricas dos circuítos serie, paralelo e mixtos.

● Asociación de resistencias en serie, paralelo e mixta.

● Familiarizar ao alumno coa montaxe de circuítos sinxelos, así como co uso de compoñentes 
eléctricos sinxelos.

ENERXÍA

● Coñecer os distintos tipos de transformacións enerxéticas que se producen nos aparellos que 
utilizamos a diario cando os devanditos aparellos se poñen en funcionamento.

● Coñecer de que xeitos obtense hoxe a enerxía, e describir o proceso de transporte e 
distribución da enerxía eléctrica desde os centros de produción ata os lugares de consumo.

● Identificar as características e o modo de funcionamento dos diferentes tipos de centrais 
eléctricas que existen.

● Repasar cales son as fontes de enerxía máis utilizadas na actualidade, mostrando as principais
vantaxes e desvantaxes de cada unha delas.

● Diferenciar os aparellos que consumen unha gran cantidade de enerxía eléctrica dos de baixo 
consumo.

DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR

● Saber diferenciar mapas de puntos de imaxes vectoriais.

● Aprender a manexar diversas aplicacións informáticas de uso común, como as aplicacións de 
debuxo vectorial e as de retoque fotográfico.  Software libre: open draw, gimp.

● Saber cales son as formas que existen na actualidade de obter imaxes en formato dixital 
susceptibles de ser manipuladas nun computador. 

● Coñecer cales son as capacidades dunha folla de cálculo

● Aprender a manexar unha folla de cálculo con soltura para realizar con ela as funcións básicas

● Saber empregar unha folla de cálculo para xestionar bases de datos sinxelas (listín telefónico, 
etc.).

REDES INFOMÁTICAS: INTERNET

● Saber definir unha rede informática.

● Saber como se transmiten os datos nunha rede.

● Aprender a diferenciar e a clasificar redes informáticas segundo diferentes criterios.

● Coñecer cal é o hardware empregado para comunicar entre si dous ou máis ordenadores.

● Coñecer como se produciu o nacemento e a posterior evolución da rede Internet.

● Entender como funciona Internet e como ten lugar o fluxo de información a través da mesma.

INTERNET E COMUNICACIÓN

● Recordar os principais servizos de Internet, así como a súa importancia relativa:

● Correo electrónico. Tipos, protocolos, servidores e clientes. 

● Sistemas para comunidades: foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución.

● Comunicación en tempo real: chats, sistemas de mensaxería instantánea
e sistemas multimedia
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TECNOLOXÍA 4º ESO

INSTALACIÓNS EN VIVENDAS

● Identificar e describir o funcionamento dos elementos máis importantes das instalacións
básicas da vivenda.

● Realizar planos e esquemas técnicos razoando o deseño das instalacións.

● Valorar a importancia do uso axeitado das instalacións desde o punto de vista da seguridade
e o impacto ambiental.

● Coñecer a seguridade e o aforro enerxético das instalacións.

● Coñece-la evolución dalgúns obxectos técnicos.

● Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda. 

 ELECTRÓNICA, PNEUMÁTICA e HIDRÁULICA

● Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos.

● Saber interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realiza-la montaxe a partir destes,
utilizando para iso distintos soportes.

● Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprende-lo seu funcionamento e coñece-los
compoñentes que os integran e as funcións que realizan.

● Coñece-la función e as aplicacións de distintos circuítos integrados de uso común.

● Coñecer os compoñentes dos circuítos pneumáticos e hidráulicos, e as aplicacións máis
habituais nos sistemas industriais.

● Comprender as magnitudes e os principios físicos básicos relacionados co comportamento
dos fluídos pneumáticos e hidráulicos.

● Analizar a constitución e o funcionamento dos elementos que compoñen os sistemas
pneumáticos e hidráulicos e a función que realizan no conxunto.

● Aprender a mellor forma de usar e controlar os compoñentes destes sistemas e entender as
condicións fundamentais que interviñeron no seu deseño e construción.

● Empregar os coñecementos adquiridos para deseñar e construír circuítos pneumáticos e
hidráulicos sinxelos empregando os recursos gráficos, a simboloxía, o vocabulario e os
medios tecnolóxicos axeitados.

● Analizar e valorar a influencia do uso das novas tecnoloxías, a automatización de procesos e
o desenvolvemento de robots sobre a sociedade.

● Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de
investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas.

● Coñecer e seleccionar, atendendo ás súas necesidades, programas que axuden a realiza-lo
proceso tecnolóxico  relacionados co deseño  de circuítos electrónicos, pneumáticos e
hidráulicos e o cálculo dos mesmos

TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN 

● Saber que é unha rede de comunicación e cales son os tipos nos que se clasifica.

● Coñecer distintas formas de comunicación, as súas limitacións, custos e características..

● Distinguir entre as comunicacións que usan corrente eléctrica e as que empregan ondas
electromagnéticas.

● Comprender a función dos distintos elementos que interveñen nun sistema de radio. Describir
os tipos de modulación.
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● Describir como funciona un sistema de televisión e como se representan as imaxes segundo
o tipo de receptor. 

● Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñece-las súas características.

● Describir un sistema de telefonía móbil, os seus tipos, limitacións, custos e características.

● Entende-lo proceso que segue unha chamada pola rede de telefonía móbil para establecer e
manter unha comunicación.

● Coñece-lo significado dos termos, das siglas e dos acrónimos máis usuais en comunicacións
por ordenador e saber utilizalos.

● Coñece-la estrutura dunha rede LAN, en particular das redes Ethernet.

● Distinguir a interconexión de redes: LAN e WAN.

● Saber controlar e protexe-los datos nunha comunicación entre redes.

● Coñecer as necesidades e as prestacións de cada tipo de conexión, así como os pasos
necesarios para a súa instalación e configuración.

● Coñecer os pasos necesarios para configurar unha conexión WIFI.

CONTROL e ROBÓTICA

● Coñece-los principios, elementos e aplicacións básicas de distintos sistemas de control:
electromecánicos, electrónicos e programados. 

● Emprega-los coñecementos adquiridos durante o curso para deseñar, planificar e construír un
robot con elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos, que incorpore sensores para obter
información do contorno e reaccione segundo os datos obtidos por estes.

● Analizar e valorar criticamente a influencia sobre a sociedade do uso das novas tecnoloxías, da
automatización de procesos e do desenvolvemento de robots.

● Coñecer e analiza-los procesos lóxicos asociados ó funcionamento do ordenador, e aplica-lo
coñecemento destes procesos para manipula-lo sistema, configuralo e desenvolver sinxelas
aplicacións que resolvan problemas concretos.

TECNOLOXÍA e SOCIEDADE

● Descubrir e comprender a relación existente entre a evolución histórica da tecnoloxía e o
desenvolvemento da historia da humanidade.

● Coñecer os fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. 

● Saber cales foron as tecnoloxías que deron lugar a cambios nos modelos sociais.

● Caracterizar os modelos de sociedade desde a Prehistoria ata os nosos días nas súas facetas
social, enerxética, económica, laboral e tecnolóxica.

● Coñecer a evolución dalgúns obxectos técnicos.

● Asumir de forma activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, incorporándoas ó seu
labor cotián.

● Recordar o concepto de desenvolvemento sostible e as políticas necesarias para levalo a
cabo. 

● Concienciar sobre todos os aspectos relacionados coas materias primas e os recursos
naturais.

● Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de
investigación, así coma de busca e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas.

● Manexar ferramentas informáticas para obter, analizar e representar información,
especialmente a obtida a partir de datos numéricos.
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● Intercambiar información entre os distintos programas para a presentación e edición final dos
traballos

● Comprender basicamente o funcionamento de Internet e dos seus servicios.

● Comunicarse con outros usuarios que formen parte dunha comunidade virtual de interese para
o usuario.

● Coñece-las posibilidades que a aprendizaxe virtual ofrece.

TECNOLOXÍA 4º ESO P.D.C

INSTALACIÓNS EN VIVENDAS

● Identificar e describir o funcionamento dos elementos máis importantes das instalacións
básicas da vivenda.

● Realizar planos e esquemas técnicos razoando o deseño das instalacións.

● Valorar a importancia do uso axeitado das instalacións desde o punto de vista da seguridade
e o impacto ambiental.

● Coñecer a seguridade e o aforro enerxético das instalacións.

● Coñece-la evolución dalgúns obxectos técnicos.

● Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda. 

 ELECTRÓNICA, PNEUMÁTICA e HIDRÁULICA

● Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos.

● Saber interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realiza-la montaxe a partir destes,
utilizando para iso distintos soportes.

● Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprende-lo seu funcionamento e coñece-los
compoñentes que os integran e as funcións que realizan.

● Coñecer os compoñentes dos circuítos pneumáticos e hidráulicos, e as aplicacións máis
habituais nos sistemas industriais.

● Analizar a constitución e o funcionamento dos elementos que compoñen os sistemas
pneumáticos e hidráulicos e a función que realizan no conxunto.

● Aprender a mellor forma de usar e controlar os compoñentes destes sistemas e entender as
condicións fundamentais que interviñeron no seu deseño e construción.

● Empregar os coñecementos adquiridos para deseñar e construír circuítos pneumáticos e
hidráulicos sinxelos empregando os recursos gráficos, a simboloxía, o vocabulario e os
medios tecnolóxicos axeitados.

● Analizar e valorar a influencia do uso das novas tecnoloxías, a automatización de procesos e
o desenvolvemento de robots sobre a sociedade.

● Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de
investigación e de procura e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas.

● Coñecer e seleccionar, atendendo ás súas necesidades, programas que axuden a realiza-lo
proceso tecnolóxico  relacionados co deseño  de circuítos electrónicos, pneumáticos e
hidráulicos e o cálculo dos mesmos

TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN 

● Saber que é unha rede de comunicación e cales son os tipos nos que se clasifica.

● Coñecer distintas formas de comunicación, as súas limitacións, custos e características.

● Comprender a función dos distintos elementos que interveñen nun sistema de radio. Describir
os tipos de modulación.
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● Describir como funciona un sistema de televisión e como se representan as imaxes segundo
o tipo de receptor. 

● Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñece-las súas características.

● Describir un sistema de telefonía móbil, os seus tipos, limitacións, custos e características.

● Entende-lo proceso que segue unha chamada pola rede de telefonía móbil para establecer e
manter unha comunicación.

● Coñece-la estrutura dunha rede LAN, en particular das redes Ethernet.

● Distinguir a interconexión de redes: LAN e WAN.

● Saber controlar e protexe-los datos nunha comunicación entre redes.

CONTROL e ROBÓTICA

● Coñece-los principios, elementos e aplicacións básicas de distintos sistemas de control:
electromecánicos, electrónicos e programados. 

● Emprega-los coñecementos adquiridos durante o curso para deseñar, planificar e construír un
robot con elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos, que incorpore sensores para obter
información do contorno e reaccione segundo os datos obtidos por estes.

● Analizar e valorar criticamente a influencia sobre a sociedade do uso das novas tecnoloxías, da
automatización de procesos e do desenvolvemento de robots.

TECNOLOXÍA e SOCIEDADE

● Descubrir e comprender a relación existente entre a evolución histórica da tecnoloxía e o
desenvolvemento da historia da humanidade.

● Coñecer os fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. 

● Saber cales foron as tecnoloxías que deron lugar a cambios nos modelos sociais.

● Caracterizar os modelos de sociedade desde a Prehistoria ata os nosos días nas súas facetas
social, enerxética, económica, laboral e tecnolóxica.

● Coñecer a evolución dalgúns obxectos técnicos.

● Asumir de forma activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, incorporándoas ó seu
labor cotián.

● Recordar o concepto de desenvolvemento sostible e as políticas necesarias para levalo a
cabo. 

● Concienciar sobre todos os aspectos relacionados coas materias primas e os recursos
naturais.

● Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de
investigación, así coma de busca e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas.

● Manexar ferramentas informáticas para obter, analizar e representar información,
especialmente a obtida a partir de datos numéricos.

● Coñecer e seleccionar, atendendo ás súas necesidades, programas que axuden a realiza-lo
proceso tecnolóxico relacionados co deseño de obxectos e, o deseño gráfico, a mecanización.

● Realizar debuxos técnicos en dúas dimensións coa axuda dalgún programa informático.

● Intercambiar información entre os distintos programas para a presentación e edición final dos
traballos
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● Comprender basicamente o funcionamento de Internet e dos seus servicios.

● Comunicarse con outros usuarios que formen parte dunha comunidade virtual de interese para
o usuario.

● Coñece-las posibilidades que a aprendizaxe virtual ofrece.
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4.2.- CONTIDOS DE CURSO 

TECNOLOXÍA 2º E.S.O

U.D. 1 DEBUXO

 CONCEPTOS

● Instrumentos e materiais básicos de debuxo técnico e deseño gráfico.

● Trazado de rectas paralelas, perpendiculares e ángulos coa axuda do escuadro e o cartabón.

● Trazado de figuras xeométricas planas sinxelas.

● Formas de representación gráfica de obxectos: bosquexo, esbozo e proxección diédrica
             (planta, alzado e perfil).

● Representaci6n a escala: escalas de ampliación e redución.

PROCEDEMENTOS

● Representación e exploración gráfica de ideas, usando correctamente os instrumentos e 
materiais básicos de debuxo técnico.

● Manexo correcto dos instrumentos e materiais básicos de debuxo técnico.

● Representación a man alzada de obxectos simples en proxección diédrica.

● Lectura e interpretación de documentos técnicos sinxelos compostos de informacións, 
símbolos, esquemas e debuxos técnicos.

● Practicar con escalas de redución e ampliación.

U.D. 2 OS MATERIAS E A MADEIRA

Conceptos:

● Materiais naturais e transformados: clasificación.

● Madeiras naturais e transformadas: aplicacións mais comúns.

● Propiedades características da madeira.

● Principais ferramentas para o traballo con madeira.

● Técnicas básicas do traballo con madeira.

● Unións e acabados mais representativos das pezas de madeira.

● Repercusións ambientais da explotación da madeira

Procedementos

● Clasificar os materiais segundo a súa orixe e propiedades.

● Describir e analizar as propiedades dos materiais, identificando as mais axeitadas
             para construír un obxecto determinado.

● Establecer as relacións entre a forma dun obxecto, a súa función e utilidade,
             os materia is empregados e as técnicas de fabricación.

● Selección das madeiras atendendo as súas propiedades características.

● Identificación das ferramentas mais apropiadas para o traballo con madeira.

● Elaboración de secuencias de operacións básicas para o traballo con madeira.

● Recoñecemento dos tipos de unións e acabados para obxectos de madeira.

● Aplicación das normas básicas de seguridade no taller.
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Actitudes:

● Interese na busca dun material coas propiedades axeitadas para resolver un problema de 
deseño concreto.

● Análise e valoración critica do impacto do desenvolvemento tecnolóxico dos materiais na nosa 
sociedade e no medio.

● Concienciación sobre a ameaza que para o noso medio natural supón os problemas de 
contaminación, así como a escaseza de materias primas, que tan necesaria a racionalización e
adecuación ao uso dos materiais que empregamos de maneira habitual na nosa vida diaria.

● Valoración da importancia de coñecer os formatos, as utilidades da madeira e as súas 
principais técnicas de traballo.

● Valoración da utilidade de planificar correctamente unha secuencia de operacións. 

● Interese por coñecer mais de preto os problemas ambientais que o consumo masivo
             de madeira causa ao planeta.

U.D. 3 OS METAIS

Conceptos 

● Propiedades dos materiais.

● Materiais metálicos: clasificación.

● Materiais férricos: propiedades e aplicacións.

● Materiais non férricos: propiedades e aplicacións.

● Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso seguro
              das mesmas.

● Técnicas industriais do traballo con metais.

● Obtención de metais: obtenci6n a altas temperaturas e en cela electroqufmica.

● Impacto ambiental.

Procedementos

● Propiedades dos materiais.

● Materiais metálicos: clasificación.

● Materiais férricos: propiedades e aplicacións.

● Materiais non férricos: propiedades e aplicacións.

● Técnicas básicas de traballo de metais no taller: ferramentas e uso seguro
              das mesmas.

● Técnicas industriais do traballo con metais.

● Obtención de metais: obtencion a altas temperaturas e en cela electroqufmica.

● Impacto ambiental.

 Actitudes 

● Respecto das normas de seguridade cando se usan ferramentas.

● Sensibilidade ante a impacto social e ambiental producido pola explotación, a transformación e 
o refugo de metais.

● Valoración positiva da reciclaxe de metais coma media de obtención de materia prima.

● Fomento do aforro no uso de material no taller.
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U.D. 4 ESTRUCTURAS

Conceptos

● As estruturas e os seus tipos.

● Elementos das estruturas.

● Esforzos que soporta unha estrutura.

● Proceso de deseño dunha estrutura resistente, tendo en conta a necesidade que hai que cubrir.

● Perfís e triangulación de estruturas básicas.

Procedementos

● Identificación dos esforzos principais  que esta sometida unha estrutura.

● Proceso de selección dos materiais, considerando criterios funcionais  e económicos.

● Comparación da forma das construcións, en función do tipo de estrutura
             e materiais, considerando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

● Comprobación das vantaxes que supón a triangulación de estruturas para mellorar
             a súa resistencia aos esforzos.

Actitudes 

● Interese por coñecer as aplicacións dos perfís na construción de estruturas.

● Curiosidade por coñecer como se mellora a estabilidade dunha estrutura.

● Recoñecemento da utilidade practica e o valor estético dalgunhas grandes estruturas
             presentes no contorno .

U.D. 5 ELECTRICIDADE E MAGNETISMO

Conceptos

● Voltaxe, intensidade, resistencia e as súas respectivas unidades no Sistema Internacional.

● Lei de Ohm.

● Materiais condutores e illantes.

● Circuítos.

● Xeradores, receptores e elementos de control: interruptores, fusibles, lámpadas,
             motores, timbres.

● Circuítos en serie e en paralelo.

● Transformación da electricidade.

● Enerxía eléctrica e potencia consumida.

Procedementos

● Resolver problemas eléctricos usando a lei de Ohm.

● Identificar os elementos principais no esquema dun circuíto.

●  Realizar elementos de manobra, como pulsadores e interruptores, con montaxes
              sinxelas.

● Montar circuítos en serie e en paralelo con resistencias e lámpadas.

● Calcular o custo derivado da utilización de un ou varios aparellos eléctricos
             durante certo tempo.

● Elaborar proxectos sinxelos en que interveñan un ou mais circuítos eléctricos.
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Actitudes

● Apreciar o carácter científico, pero sinxelo, das montaxes eléctricas.

● Mostrar interese pola construción de circuítos eléctricos.

● Tomar conciencia da grande cantidade de elementos eléctricos que nos rodean.

● Coñecer e respectar as medidas de seguridade relacionadas coa electricidade.

● Valoración do impacto da electricidade no medio natural durante a produción,
             o transporte e o consumo da mesma.

U.D. 6 O ORDENADOR  E PERIFÉRICOS

Conceptos

● Ordenador.

● Hardware e software.

● Placa base, memoria RAM, microprocesador, fonte de alimentación, sistema de 
almacenamento 

● Periféricos: rato, teclado, monitor, altofalantes, impresora, escáner, módem, etc.

● Entrada e saída de datos.

● Dispositivos para dixitalizar imaxes.

● Dispositivos para imprimir imaxes.

Procedementos

● Identificar os principais elementos dun ordenador.

● Identificar no contorno os diferentes periféricos que se empregan para introducir  e obter datos 
dun ordenador.

● Coñecer os avances últimos nas tecnoloxías presentes nos periféricos usados habitualmente 
nun ordenador.

● Identificar nun periférico as características básicas que o diferencian doutro do mesmo tipo.

● Diferenciar nos equipos informáticos manexados na aula as diferentes conexións que utilizan  
os periféricos.

Actitudes

● Valoración da importancia dos ordenadores nas sociedades desenvolvidas.

● Curiosidade e interese por los dispositivos de novas tecnoloxías presentes no mercado.

● Valoración da rapidez con a que se desenvolven os produtos informáticos.

● Recoñecemento do desenvolvemento do ordenador cos avances tecnolóxicos.

● Tomar conciencia do avance vertixinoso da informática persoal nos últimos vinte anos e de 
como este avance influíu nas nosas vidas.

● Apreciar a estrutura modular dos ordenadores e a súa fácil interconexión e ampliación.

U.D.7   O SOFTWARE

Conceptos

● Sistema operativo.

● Escritorio.
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● Ventas, menús, iconas e punteiros.

● Carpetas, arquivos, nomes e extensións de arquivos.

● Unidades de almacenamento da jnformación: quilobyte, megabyte e xigabyte.

Procedementos

● Identificar os principais elementos internos dun ordenador.

● Realizar operaci6ns básicas co contorno gráfico do sistema operativo.

● Realizar operaci6ns básicas cos arquivos. Crear arquivos, carpetas e accesos directos.

● Mover arquivos e carpetas.

● Seleccionar múltiples obxectos. Recuperar arquivos borrados.

Actitudes

● Mostrar interese polo manexo de ordenadores.

● Interese por levar a cabo os labores de mantemento necesarios nun equipo informático.

● Interese por adoptar hábitos saudables a hora de manexar equipos informáticos.

● Presentar unha actitude critica ante a diversidade de sistemas operativos.

U.D.8 O PROCESADOR DO TEXTO

Conceptos

● Ofimática.

● O procesador de textos.

● Formato dos caracteres:
- Tamaño. - Cor.
- Tipo de letra (fonte).
- Estilo.
- Formato dos parágrafos: - Aliñación. - Interliñado. - Espazado. - Sangrías.

● Formato das paxinas. Marxes.

● Táboas e gráficos.

● Impresión de documentos.

● Outras ferramentas: - Busca. - Ortografía . - Numeración e viñetas. 
Procedementos

● Abrir, pechar, gardar e copiar arquivos de texto.

● Escribir, borrar e inserir texto nun procesador de textos.

● Mover, cortar, copiar e pegar.

● Modificar os estilos de letra.

● Dar formato a un paragrafo e a unha paxina.

● Crear e modificar táboas e gráficos. 

● Imprimir documentos.

● Crear un patrón de documento cun formato determinado. 

Actitudes

● Apreciar a mellora en rapidez e calidade obtida polos procesadores de textos ", con respecto 
aos anteriores sistemas de escritura.

● Mostrar interese polo manexo de ordenadores.
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● Tomar conciencia das grandes posibilidades que ofrecen os programas de tipo ofimático 
prestando especial atención aos procesadores de textos. 

U.D.9 INTERNET

Conceptos

● Rede informática. Internet. Vantaxes e problemas de Internet.

● Navegadores, hipertenso e navegación.

● Servizos de Internet:
-www.
-Correo electrónico.
-Mensaxería instantánea.
-Foros.
-FTP.
-P2P.
-Telefonía IP.

● Buscadores e portais.

Procedementos

● Aprender a navegar en Internet:

● Recoñecer un hipervínculo.

● Saltar dunha paxina a outra.

● Moverse cara «Atrás» e «Adiante» sobre as paxinas xa visitadas.

● Copiar texto desde o navegador .

● Buscar información en Internet: palabras clave e Índices temáticos.

● Utilizar as enciclopedias virtuais para localizar información.

Actitudes

● Apreciar a grande cantidade de información e posibilidades de comunicación que ofrece 
Internet.

● Actuar con precaución ante os diversos perigos que ofrece Internet: correo electrónico non 
desexado, uso fraudulento nas transaccións económicas, etc.

● Criticar con rigor a información obtida de Internet e verificar a súa orixe.

● Tomar conciencia da brecha tecnolóxica e cultural que se abre entre os que teñen acceso a 
Internet e os que non.

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O

U.D.1   PLÁSTICOS     

Conceptos

● Clasificación dos materiais plásticos: termoplásticos, termoestables e elastómeros.

● Procedementos para a obtención e transformación de materiais plásticos.

● Propiedades dos plásticos e comportamento.

● Técnicas de identificación dos materiais plásticos.

● Reciclaxe dos plásticos. 
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Procedementos

● Recoñecer os diferentes tipos de materiais plásticos de que están feitos os obxectos que nos 
rodean.

● Seleccionar criterios para a elección adecuada de materiais plásticos.

● Elixir un material plástico adecuado para levar a cabo o proceso de fabricación dun obxecto 
determinado.

● Interpretar a influencia dos produtos na nosa forma e calidade de vida.

Actitudes

● Avaliación das vantaxes e inconvenientes das principais aplicacións da tecnoloxía na vida 
cotiá.

● Interese por coñecer de que están feitos os obxectos que manexamos a diario e como se 
fabrican.

● Valoración da importancia dos materiais plásticos pola infinidade de aplicacións que teñen na 
sociedade actual e na nosa vida cotiá.

● Recoñecemento e sensibilización acerca das actividades de reciclaxe e recuperación dos 
materiais plásticos.

UD.2   MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN   

Conceptos

● Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito.

●  Materiais cerámicos e vidros: características.

●  Materiais de construción: morteiro, formigón, formigón armado, formigón pretensado, cemento,
asfalto e elementos prefabricados.

●  Factores a ter en conta na selección de materiais.

●  Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc.

Procedementos

●  Identificar os materiais cerámicos e pétreos máis empregados na construción.

●  Observar os materiais de que están feitos as nosas vivendas e edificios.

●  Describir as propiedades principais dos materiais.

●  Analizar as propiedades máis relevantes, segundo o tipo de aplicación, dos materiais.

Actitudes

●  Interese pola procura dun material con propiedades apropiadas para a resolución de 
problemas concretos.
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●  Interese por saber de que están feitos os edificios, estancias, pontes, estradas, etc., que hai 
na nosa contorna.

●  Curiosidade por identificar algunhas propiedades mecánicas dos materiais.

●  Análise e valoración crítica do impacto que ten o desenvolvemento tecnolóxico dos materiais 
na sociedade e o medio ambiente.

UD. 3   MECANISMOS E MÁQUINAS 

Conceptos

● Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso.

●  Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin.

● Trens de mecanismos. Relación de transmisión.

● O mecanismo piñón-cremalleira.

● O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cegoñal.

● As máquinas térmicas. A máquina de vapor.

● O motor de explosión.

● O motor a reacción.

Procedementos

●  Identificar os elementos dunha panca.

● Interpretar esquemas nos que interveñen operador mecánicos.

● Deseñar e construír proxectos que inclúan operador mecánicos.

● Analizar o funcionamento dalgúns mecanismos.

● Construír modelos de mecanismos empregando diversos operadores.

Actitudes

● Interese por comprender o funcionamento dos mecanismos e sistemas que forman parte das 
máquinas.

● Valoración da importancia tecnolóxica dos operadores mecánicos e máquinas sinxelas, como o
plano inclinado, a roda ou o parafuso.

UD. 4   ELECTRICIDADE 

Conceptos

●  Corrente continua.

● Corrente alterna.
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● Central eléctrica.

● Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio.

● Polímetro. Voltímetro, ohmímetro e amperímetro.

● A lei de Ohm.

● Potencia. Vatio.

● Circuíto serie, paralelo e mixto

● Interruptor, pulsador e conmutador. Relé.

Procedementos

● Realizar montaxes eléctricas sinxelos.

● Interpretar esquemas eléctricos sinxelos.

● Realizar medidas cun polímetro.

● Resolver problemas eléctricos en deseños sinxelos.

● Resolver problemas teóricos de electricidade en circuítos eléctricos sinxelos.

Actitudes

● Aprecio do carácter científico, pero relativamente sinxelo, das montaxes eléctricas.

● Interese pola construción de circuítos eléctricos.

● Toma de conciencia da gran cantidade de elementos eléctricos que nos rodean na nosa 
actividade cotiá. 

UD. 5   ENERXÍA 

Conceptos

●  Medida do consumo eléctrico. O quilovatio hora.

● Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica.

● Transformacións da enerxía.

● Uso da enerxía eléctrica: produción, distribución e consumo.

● Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

● Outros tipos de centrais eléctricas: maremotrices, geotérmicas e heliotérmicas. 

● Enerxía da biomasa.

Procedementos

● Interpretar esquemas sobre o funcionamento das centrais eléctricas.

● Identificar os diferentes tipos de enerxía e as súas transformacións máis importantes.

Actitudes
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● Valoración da enorme importancia que tivo o desenvolvemento da electricidade para o noso 
modo de vida actual nas sociedades industrializadas.

● Fomento de hábitos destinados a diminuír o consumo de enerxía eléctrica.

● Interese por coñecer aquelas características dun aparello eléctrico que determinan o seu 
consumo.

● Interese por coñecer o proceso que se segue nunha central eléctrica para xerar electricidade.

● Sensibilidade cara ao uso de enerxías alternativas para xerar electricidade. 

UD. 6   DESEÑO GRÁFICO CO ORDENADOR

Conceptos

● Mapas de puntos.

● Debuxos vectoriais.

● Aplicacións para o tratamento de imaxes.

● Calidade das imaxes dixitais.

● Formatos de arquivos gráficos.

● Creación de imaxes con Draw.

● Compresión de imaxes dixitais.

● Retoque básico de imaxes dixitais.

Procedementos

● Diferenciar as aplicacións de debuxo vectorial das aplicacións de retoque fotográfico.

● Manexar unha aplicación de debuxo vectorial.

● Manexar unha aplicación de retoque fotográfico.

● Diferenciar arquivos gráficos comprimidos en distinta medida en función da súa calidade.

● Utilizar QCad para elaborar debuxos sinxelos.

● Organizar álbums de imaxes dixitais.

Actitudes

● Valoración da achega de distinto tipo de software no mundo da informática

● Interese por coñecer os últimos avances no mundo da informática, como a compresión de 
arquivos gráficos e a súa aplicación no mundo da fotografía e do vídeo.

● Aprecio das fotografías dixitais e doutras creacións artísticas dos demais, respectando os seus 
gustos e opinións.

UD. 7   FOLLA DE CALCULO
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Conceptos

● Software ofimático: as follas de cálculo.

● A folla de cálculo OpenOffice.org Calc.

● Formato das celas. Formato de texto. Formato de número. Formato de moeda. Formato de 
data.

● Fórmulas e funcións.

● Gráficos.

● Impresión de documentos cunha folla de cálculo.

Procedementos

● Resolver problemas empregando follas de cálculo.

● Identificar os elementos que aparecen na pantalla cando empregamos unha folla de cálculo.

● Decidir o tipo de gráfico que mellor se adapta aos datos numéricos que queremos representar.

● Imprimir conxuntos de datos numéricos, gráficos ou táboas baleiras manexando unha folla de 
cálculo.

● Analizar, mediante o uso dunha folla de cálculo, as tarifas correspondentes a varias compañías
telefónicas para comprobar cal resulta máis vantaxosa, economicamente falando.

Actitudes

● Interese por coñecer algunhas aplicacións de software que non estamos habituados a 
empregar. Software libre.

● Gusto pola orde á hora de manexar gráficos e/ou grandes cantidades de datos numéricos.

● Aprecio polo importante labor de certas aplicacións informáticas en determinados ámbitos 
laborais.

● Tomar apuntes, facer os exercicios e outros traballos encomendados, atender as explicacións e
manter a orde e respecto na clase.

UD. 8  REDES INFORMÁTICAS: INTERNET 

Conceptos

● Redes informáticas. Usuarios, dominios e grupos de traballo. 

●  Estrutura cliente-servidor.

●  Transmisión de datos en redes informáticas. Colisións.

● Tipos de redes de computadores. Redes LAN, MAN e WAN. Clasificación.

● Redes cabreadas (Ethernet) e redes inalámbricas. Dispositivos wifi.

● Hardware necesario para montar unha rede: adaptadores de rede, routers, concentradores, 
conmutadores, puntos de acceso, pontes, repetidores, pasarelas?

● Configuración de redes informáticas en Windows e Linux.

● Historia e evolución de Internet.
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● A estrutura de Internet e o seu funcionamento. As direccións IP. 

● Os dominios. Adxudicación de dominios.

● Os distintos tipos de conexións a Internet: rede telefónica básica, RDSI, ADSL, cable, satélite, 
banda ancha inalámbrica e PLC.

Procedementos

● Interpretar esquemas que mostran como ten lugar o fluxo de datos nunha rede informática.

● Identificar os dispositivos necesarios para montar unha rede informática.

● Configurar redes e compartir recursos en Windows e Linux.

● Buscar información para deseñar unha rede doméstica, cableada ou ben inalámbrica (de tipo 
wifi).

● Identificar os elementos físicos (cableado, módem, router?) que configuran a conexión física á 
rede Internet.

Actitudes

● Valoración da importancia de Internet na sociedade actual e dos esforzos que realizaron moitas
persoas desde fai varias décadas para conseguir que Internet funcione a nivel mundial.

● Actitude crítica ante as informacións presentes na Rede.

UD. 9     INTERNET E COMUNICACIÓN 

Conceptos

● Aldea global e comunidades virtuais.

● Comunicación sincrónica e asíncrona.

● Correo electrónico, webmail. Arquivos adxuntos e emoticóns.

● Foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución. 

● Chat, mensaxería instantánea, webcam.

● Paxina web, servidor, URL.

● O computador: un novo medio de comunicación. Os servizos de comunicación que ofrece 
Internet.

Procedementos

● Manexar con soltura un programa cliente de correo electrónico.

● Recoñecer e utilizar correctamente as categorías e información dun foro, dun grupo de noticias.

● Asociarse a unha lista de distribución.

● Usar con destreza un servizo de chat e un sistema de mensaxeiroía instantánea.

● Analizar os diferentes elementos que forman parte dunha páxina web: texto escrito, 
animacións, imaxes fixas, vídeos, arquivos de audio? 

● Utilizar o correo vía web usando algún portal de Internet. 
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● Participar en foros de discusión sobre un tema de interese.

● Controlar e eliminar o correo lixo.

Actitudes

● Actuación con precaución ante os diversos perigos que presenta Internet: correo electrónico 
non desexado, uso fraudulento nas transaccións económicas, virus, etc.

● Fomento pola crítica da información obtida de Internet e verificación da súa orixe.

●  Respecto polas opinións dos demais ao participar en foros de discusión na Rede. 

● Actitude crítica ante os problemas de Internet e das comunicacións globais, sobre todo en 
cuestións de seguridade (virus informáticos, correo electrónico non desexado, etc.).

TECNOLOXÍA 3º PDC

UD.1   PLÁSTICOS     

Conceptos

● Clasificación dos materiais plásticos: termoplásticos, termoestables e elastómeros.

● Propiedades dos plásticos e comportamento.

● Técnicas de identificación dos materiais plásticos.

● Reciclaxe dos plásticos. 

Procedementos

● Recoñecer os diferentes tipos de materiais plásticos de que están feitos os obxectos que nos 
rodean.

● Seleccionar criterios para a elección adecuada de materiais plásticos.

● Elixir un material plástico adecuado para levar a cabo o proceso de fabricación dun obxecto 
determinado.

● Interpretar a influencia dos produtos na nosa forma e calidade de vida.

Actitudes

● Avaliación das vantaxes e inconvenientes das principais aplicacións da tecnoloxía na vida 
cotiá.

● Interese por coñecer de que están feitos os obxectos que manexamos a diario e como se 
fabrican.

● Valoración da importancia dos materiais plásticos pola infinidade de aplicacións que teñen na 
sociedade actual e na nosa vida cotiá.

● Recoñecemento e sensibilización acerca das actividades de reciclaxe e recuperación dos 
materiais plásticos.
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UD.2   MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN   

Conceptos

● Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito.

●  Materiais cerámicos e vidros: características.

●  Materiais de construción: morteiro, formigón, formigón armado, formigón pretensado, cemento,
asfalto e elementos prefabricados.

●  Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas, etc.

Procedementos

●  Identificar os materiais cerámicos e pétreos máis empregados na construción.

●  Observar os materiais de que están feitos as nosas vivendas e edificios.

●  Describir as propiedades principais dos materiais.

Actitudes

●  Interese pola procura dun material con propiedades apropiadas para a resolución de 
problemas concretos.

●  Interese por saber de que están feitos os edificios, estancias, pontes, estradas, etc., que hai 
na nosa contorna.

●  Curiosidade por identificar algunhas propiedades mecánicas dos materiais.

●  Análise e valoración crítica do impacto que ten o desenvolvemento tecnolóxico dos materiais 
na sociedade e o medio ambiente.

UD. 3   MECANISMOS E MÁQUINAS 

Conceptos

● Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso.

●  Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin.

● Trens de mecanismos. Relación de transmisión.

● O mecanismo piñón-cremalleira.

● O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cegoñal.

● As máquinas térmicas. A máquina de vapor.

● O motor de explosión.

Procedementos

●  Identificar os elementos dunha panca.

● Interpretar esquemas nos que interveñen operador mecánicos.

● Deseñar e construír proxectos que inclúan operador mecánicos.

● Analizar o funcionamento dalgúns mecanismos.

● Construír modelos de mecanismos empregando diversos operadores

Actitudes

● Interese por comprender o funcionamento dos mecanismos e sistemas que forman parte das 
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máquinas.

● Valoración da importancia tecnolóxica dos operadores mecánicos e máquinas sinxelas, como o
plano inclinado, a roda ou o parafuso. 

UD. 4   ELECTRICIDADE 

Conceptos

●  Corrente continua.  Corrente alterna.

● Central eléctrica.

● Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio.

● Polímetro. Voltímetro, ohmímetro e amperímetro.

● A lei de Ohm.

● Potencia. Vatio.

● Circuíto serie, paralelo e mixto.

● Interruptor, pulsador e conmutador.

Procedementos

● Realizar montaxes eléctricas sinxelos.

● Interpretar esquemas eléctricos sinxelos.

● Realizar medidas cun polímetro.

● Resolver problemas eléctricos en deseños sinxelos.

● Resolver problemas teóricos de electricidade en circuítos eléctricos sinxelos.

Actitudes

● Aprecio do carácter científico, pero relativamente sinxelo, das montaxes eléctricas.

● Interese pola construción de circuítos eléctricos.

● Toma de conciencia da gran cantidade de elementos eléctricos que nos rodean na nosa 
actividade cotiá. 

UD. 5   ENERXÍA

Conceptos

●  Medida do consumo eléctrico. O quilovatio hora.

● Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica.

● Transformacións da enerxía.

● Uso da enerxía eléctrica: produción, distribución e consumo.

● Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

● Outros tipos de centrais eléctricas: maremotrices, xeotérmicas e heliotérmicas. 

● Enerxía da biomasa
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Procedementos

● Interpretar esquemas sobre o funcionamento das centrais eléctricas.

● Identificar os diferentes tipos de enerxía e as súas transformacións máis importantes.

Actitudes

● Valoración da enorme importancia que tivo o desenvolvemento da electricidade para o noso 
modo de vida actual nas sociedades industrializadas.

● Fomento de hábitos destinados a diminuír o consumo de enerxía eléctrica.

● Interese por coñecer aquelas características dun aparello eléctrico que determinan o seu 
consumo.

● Interese por coñecer o proceso que se segue nunha central eléctrica para xerar electricidade.

● Sensibilidade cara ao uso de enerxías alternativas para xerar electricidade.

UD. 6   DESEÑO GRÁFICO CO ORDENADOR

Conceptos

● Mapas de puntos.

● Debuxos vectoriais.

● Aplicacións para o tratamento de imaxes.

● Calidade das imaxes dixitais.

● Formatos de arquivos gráficos.

● Creación de imaxes con Draw.

● Retoque básico de imaxes dixitais.

Procedementos

● Diferenciar as aplicacións de debuxo vectorial das aplicacións de retoque fotográfico.

● Manexar unha aplicación de debuxo vectorial.

● Manexar unha aplicación de retoque fotográfico.

● Organizar álbums de imaxes dixitais

Actitudes

● Valoración da achega de distinto tipo de software no mundo da informática

● Interese por coñecer os últimos avances no mundo da informática, como a compresión de 
arquivos gráficos e a súa aplicación no mundo da fotografía e do vídeo

● Aprecio das fotografías dixitais e doutras creacións artísticas dos demais, respectando os seus 
gustos e opinións

UD. 7   FOLLA DE CALCULO 

Conceptos

● Software ofimático: as follas de cálculo

● A folla de cálculo OpenOffice.org Calc.
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● Formato das celas. Formato de texto. Formato de número. Formato de moeda. Formato de 
data.

● Fórmulas e funcións.

● Gráficos.

● Impresión de documentos cunha folla de cálculo.

Procedementos

● Resolver problemas empregando follas de cálculo.

● Identificar os elementos que aparecen na pantalla cando empregamos unha folla de cálculo.

● Decidir o tipo de gráfico que mellor se adapta aos datos numéricos que queremos representar.

● Imprimir conxuntos de datos numéricos, gráficos ou táboas baleiras manexando unha folla de 
cálculo.

● Analizar, mediante o uso dunha folla de cálculo, as tarifas correspondentes a varias compañías
telefónicas para comprobar cal resulta máis vantaxosa, economicamente falando.

Actitudes

● Interese por coñecer algunhas aplicacións de software que non estamos habituados a 
empregar. Software libre.

● Gusto pola orde á hora de manexar gráficos e/ou grandes cantidades de datos numéricos.

● Aprecio polo importante labor de certas aplicacións informáticas en determinados ámbitos 
laborais.

● Tomar apuntes, facer os exercicios e outros traballos encomendados, atender as explicacións e
manter a orde e respecto na clase.

UD. 8  REDES INFORMÁTICAS: INTERNET 

Conceptos

● Redes informáticas. Usuarios, dominios e grupos de traballo.

●  Estrutura cliente-servidor

●  Transmisión de datos en redes informáticas. Colisións.

● Historia e evolución de Internet.

● A estrutura de Internet e o seu funcionamento. As direccións IP. 

● Os dominios. Adxudicación de dominios.

● Os distintos tipos de conexións a Internet: rede telefónica básica, RDSI, ADSL, cable, satélite, 
banda ancha inalámbrica e PLC.

Procedementos

● Interpretar esquemas que mostran como ten lugar o fluxo de datos nunha rede informática.

● Configurar redes e compartir recursos en Windows e Linux.

● Buscar información para deseñar unha rede doméstica, cableada ou ben inalámbrica (de tipo 
wifi).

● Identificar os elementos físicos (cableado, módem, router?) que configuran a conexión física á 
rede Internet.
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Actitudes

● Valoración da importancia de Internet na sociedade actual e dos esforzos que realizaron moitas
persoas desde fai varias décadas para conseguir que Internet funcione a nivel mundial.

● Actitude crítica ante as informacións presentes na Rede.

UD. 9     INTERNET E COMUNICACIÓN 

Conceptos

● Aldea global e comunidades virtuais.

● Comunicación sincrónica e asíncrona.

● Correo electrónico, webmail. Arquivos adxuntos e emoticóns.

● Foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución. 

● Chat, mensaxeiroía instantánea, webcam.

● Páxina web, servidor, URL.

● O computador: un novo medio de comunicación. Os servizos de comunicación que ofrece 
Internet.

Procedementos

● Manexar con soltura un programa cliente de correo electrónico.

● Recoñecer e utilizar correctamente as categorías e información dun foro, dun grupo de noticias.

● Asociarse a unha lista de distribución..

● Utilizar o correo vía web usando algún portal de Internet. 

● Participar en foros de discusión sobre un tema de interese.

● Controlar e eliminar o correo lixo.

Actitudes

● Actuación con precaución ante os diversos perigos que presenta Internet: correo electrónico 
non desexado, uso fraudulento nas transaccións económicas, virus, etc.

● Fomento pola crítica da información obtida de Internet e verificación da súa orixe.

●  Respecto polas opinións dos demais ao participar en foros de discusión na Rede. 

● Actitude crítica ante os problemas de Internet e das comunicacións globais, sobre todo en 
cuestións de seguridade (virus informáticos, correo electrónico non desexado, etc.).

TECNOLOXÍA 4º ESO

UD.1   HARDWARE E SOFTWARE

Conceptos

● A folla de cálculo en tecnoloxía: introdución de datos, operacións e presentación dos mesmos.
Análise dun sensor, resolución de circuítos, conversión analóxico-dixital. Funcións financeiras
da folla de cálculo: facturas, a bolsa, créditos e hipotecas.

● Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes de datos:
rede de área local (LAN), rede sen fíos (WLAN) e rede de área ampla (WAN).
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Procedementos

● Introdución de datos nunha folla de cálculo e realización de operacións elementais con eles.

● Obtención, a partir dunha táboa de datos, da curva característica do funcionamento dun sen-
sor.

● Resolución de circuítos mediante unha folla de cálculo.

● Uso das funcións matemáticas da folla de cálculo para converter un sinal analóxico a dixital.

● Elaboración dunha factura, seguimento dun investimento en bolsa, análise dun crédito ou em-
préstito hipotecario.

● Coñecemento dos dispositivos necesarios e a súa conexión para formar unha rede de área
local.

Actitudes

● Interese polas novas tecnoloxías e a súa implicación na vida real.

● Valoración da importancia crecente dos ordenadores na sociedade actual.

● Respecto polas normas de uso e seguridade no manexo do ordenador.

● Actitude positiva e creativa ante problemas prácticos e implicación persoal na súa resolución
para conseguir resultados útiles.

● Curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións achegadas por outras persoas,
culturas e sociedades.

● Valoración da necesidade de dispor de sistemas de comunicación fiables que contribúan ao
desenvolvemento económico e social.

UD.2 DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

Conceptos

● Conceptos de CAD, CAM e CAE.

● Relación dos conceptos anteriores co proceso tecnolóxico na aula e na vida real.

● Principais aplicacións informáticas de:

• Debuxo vectorial.

• Deseño gráfico.

• Maquetación.

• Retoque fotográfico.

• Cálculo de estruturas.

• Cálculo e deseño de circuítos.

• Control de produción.

• Simuladores virtuais.

• Animación.

● Principais ordes e opcións dun programa de debuxo vectorial.

● Proporcionalidade entre debuxo e realidade.

● Escalas de impresión.
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Procedementos

● Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos a fin de comunicar un
traballo técnico mediante un programa de debuxo vectorial.

● Selección dos programas axeitados para cada fase do proceso tecnolóxico.

● Elección e cálculo da relación entre o tamaño do papel e o debuxo en pantalla para imprimir na
escala axeitada.

● Anotación de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e obxectos sin-
xelos tridimensionais cun programa de debuxo vectorial.

Actitudes

● Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos.

● Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de Tecnoloxía.

● Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións.

● Boa disposición para traballar con ordenadores e coidalos.

● Valoración da importancia de manter unha contorna de traballo ordenado e agradable.

UD.3 ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

Conceptos

● Compoñentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, díodo e transistor.

● Sistemas electrónicos: bloques de entrada, saída e proceso.

● Sistemas de bucle aberto e pechado: realimentación.

● Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependentes da luz e da
temperatura.

● Dispositivos de saída: zumbador, relé, LED, lámpada, motor, display.

● Dispositivos de proceso. Comparador. O circuíto integrado 555. Circuítos lóxicos básicos:
portas lóxicas. Biestables e contadores.

● Deseño e construcción de circuítos impresos: fonte de alimentación.

● Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos.

Procedementos

● Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así como das súas funcións e a súa sim-
boloxía.

● Recoñecemento da entrada, o proceso e a saída nun sistema electrónico.

● Realización, a partir dun esquema, de montaxes de circuítos electrónicos, usando resistencias,
condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados.

● Utilización de montaxes xa realizadas para formar bloques como partes integrantes doutros sis-
temas.

● Análise, deseño e aplicación de circuítos dixitais sinxelos.

● Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento.

● Emprego de diversas técnicas de montaxe e conexión de circuítos electrónicos.
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● Uso do polímetro para analizar as características e o estado dos compoñentes electrónicos bá-
sicos.

● Procura de información sobre distintos circuítos integrados para coñecer a súa función e usalos
axeitadamente.

Actitudes

● Interese por coñece-lo funcionamento de productos tecnolóxicos de uso común.

● Recoñecemento e valoración da importancia da electricidade e da electrónica no ámbito
doméstico, escolar e industrial.

● Disposición positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia capacidade
para alcanzar resultados útiles.

● Respecto polas normas de seguridade na aula de tecnoloxía e concienciación dos riscos que
entraña o uso da electricidade.

UD.4 TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN 

Conceptos

● Redes de comunicación e tipos.

● O espectro electromagnético. Espectro nas redes de comunicacións: ondas de radio,
microondas e infravermellos.

● Comunicación sen fíos: sinal modulador e portador.

● Sistemas múltiplex: por división de frecuencia (MDF) e por división no tempo (MDT).

● Comunicación vía satélite: satélites xeosíncronos. Sistemas VSAT. Sistema de posicionamento
GPS.

● Telefonía móbil: sistema celular. Sistemas GSM e UMTS.

● Telefonía móbil dixital: GSM. Elementos que a compoñen.

● Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes de datos:
redes de área local (LAN) e de área ampla (WAN).

● Control e protección de datos.

Procedementos

● Investigación dos diferentes medios de comunicación utilizados polas persoas ó longo da
historia.

● Interpretación de esquemas de sistemas de comunicación sen fíos sinxelos.

● Diferenciación dos sistemas de comunicación sen fíos identificación dos elementos básicos de
cada un deles.

● Descrición dos elementos que interveñen nun sistema de comunicación sen fío.

● Identificación dos grupos funcionais que compoñen unha instalación de comunicación sen fío
convencional e recoñecemento da función que exerce cada elemento no sistema. 

● Realización de esquemas das características da telefonía móbil.

● Enumeración das diferencias entre as opcións de telefonía móbil.

● Visita de campo a unha estación repetidora de telefonía móbil.
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● Descrición das vantaxes do uso do GSM.

● Descrición dun sistema de comunicacións vía satélite e doutro de telefonía móbil, aplicando os
principios de funcionamento básicos, e apoiándose en esquemas. Valoración da contribución
dos medios de comunicación á mellora da vida das persoas.

● Coñecemento dos dispositivos necesarios e a súa conexión para formar unha rede de área
local e o seu funcionamento.

Actitudes

● Valoración da contribución dos medios de comunicación á mellora da vida das persoas.

● Interese por analiza-lo desenvolvemento producido na telefonía móbil.

● Interese polo coñecemento que permitiu as novas redes informáticas de comunicación.

● Valoración da necesidade de dispoñer de sistemas de comunicación fiables que contribúan ó
desenvolvemento económico e social.

● Interese polas diferencias das diversas opcións de telefonía móbil.

● Toma de conciencia sobre o uso e abuso da comunicación e a inseguridade da súa
privacidade.

● Recoñecemento da repercusión na saúde dos equipamentos de comunicación e especialmente
das baterías.

● Impacto de Internet nas sociedades modernas.

UD.5 CONTROL E ROBÓTICA

Conceptos

● Sistemas de control electro-mecánicos. Realimentación.

● Sensores. Tipos, características e utilización en sistemas de control.

● Control electromecánico. Leva, final de carreira e relé.

● Control electrónico. Transistores. Comparadores.

● Control por ordenador. Entrada e saída de datos. Sinais analóxicos e dixitais. Programación.

● Robots. Sensores e actuadores. Programación de robots. 

Procedementos

● Análise de mecanismos de transmisión e transformación do movemento e da súa función
dentro de diferentes sistemas automáticos de control.

● Descrición dos compoñentes básicos dun circuíto pneumático e utilización da simboloxía
adecuada para a súa representación.

● Análise de circuítos pneumáticos sinxelos.

● Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal.

● Realización de programas de ordenador que permitan obter datos do exterior e activar distintos
dispositivos de saída.

● Elaboración de diagramas de fluxo e programas de control de robots, simulando o seu
funcionamento mediante ordenador, obtendo datos de distintos sensores e proporcionándolles,
a partir destes datos, o sinal adecuado ós actuadores.
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● Montaxe dun robot que incorpore varios sensores e reaccione ante os datos proporcionados por este.

Actitudes

● Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analiza-lo seu
funcionamento, control e manexo.

● Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador.

● Inquietude por coñecer e aplicar distintas linguaxes de control.

● Valoración da importancia do uso do vocabulario adecuado e das normas e simboloxía
establecidas, para manter unha comunicación eficaz

UD. 6 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Conceptos

● Sistemas pneumáticos e hidráulicos: principios, elementos compoñentes, funcionamento e
aplicacións básicas.

● Exemplos de aplicación en sistemas industriais.

Procedementos

● Descrición dos compoñentes básicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos.

● Análise da constitución e o funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos de aplica-
cións reais.

● Deseño de sistemas pneumáticos e hidráulicos utilizando a simboloxía axeitada.

● Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal.

● Utilización de simuladores no deseño de circuítos básicos empregando a simboloxía específi-
ca.

Actitudes

● Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analizar o seu
funcionamento, control e manexo.

● Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador.

● Inquietude por coñecer e aplicar distintas linguaxes de control.

● Valoración da importancia do uso do vocabulario axeitado e das normas e a simboloxía
establecidas, a fin de manter unha comunicación eficaz.

● Valoración da importancia crecente dos sistemas automáticos ou de control que faciliten a vida
das persoas.

UD.7AS INSTALACIÓNS NA VIVENDA

Conceptos

● Instalación eléctrica dun edificio e do interior da vivenda.

● Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos.

● Circuítos interiores de auga: compoñentes básicos.

● Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes.

● Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes.

● Outras instalacións da vivenda: telefonía, radio, televisión.

● Seguridade e mantemento das instalacións.
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Procedementos

● Identificación dos elementos de cada instalación.

● Procura de información sobre regulamentación.

● Deseño e debuxo de instalacións utilizando a simboloxía axeitada.

● Creación dun glosario cos termos técnicos específicos de cada instalación.

● Exposición e despezamento dos distintos compoñentes das instalacións.

Actitudes

● Interese sobre a distribución e o uso da enerxía no fogar.

● Valoración dos problemas ambientais causados polo desbaratamento no uso das instalacións
da vivenda. 

● Interese e actitude activa no respecto das medidas de mantemento e seguridade necesarias.

● Disposición ao consumo responsable.

UD.8 A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO

Conceptos

● Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía.

● Principais vías do desenvolvemento tecnolóxico.

● Períodos tecnolóxicos: azar, artesán e enxeñeril.

● Fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Localización histórica dos mesmos.

● Caracterización dos modelos sociais, tecnoloxías que marcan os distintos períodos.

● Relación da tecnoloxía co modelo social.

● Evolución dos obxectos tecnolóxicos.

● Concepto e necesidade da normalización.

● Aproveitamento de materias primas e recursos naturais.

● Desenvolvemento sostible.

Procedementos

● Identificación das diferenzas entre ciencia, técnica e tecnoloxía.

● Investigación bibliográfica e a través da Internet de momentos históricos. 

● Análise histórica dos distintos modelos sociais.

● Investigación sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos.

● Análise das políticas para o desenvolvemento sostible.

● Incorporación da análise histórica á análise de obxectos.

Actitudes

● Interese sobre a historia da tecnoloxía.

● Valoración dos aspectos sociais e económicos do desenvolvemento tecnolóxico.

● Curiosidade sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos.
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● Disposición a un emprego solidario e responsable dos medios tecnolóxicos actuais.

● Toma de conciencia ante a deterioración do medio ambiente e o esgotamento dos recursos
naturais.

TECNOLOXÍA 4º ESO P.D.C

UD.1   HARDWARE E SOFTWARE

Conceptos

● A folla de cálculo en tecnoloxía: introdución de datos, operacións e presentación dos mesmos.
Análise dun sensor, resolución de circuítos, conversión analóxico-dixital. Funcións financeiras
da folla de cálculo: facturas, a bolsa, créditos e hipotecas.

● Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes de datos:
rede de área local (LAN), rede sen fíos (WLAN) e rede de área ampla (WAN).

Procedementos

● Introdución de datos nunha folla de cálculo e realización de operacións elementais con eles.

● Obtención, a partir dunha táboa de datos, da curva característica do funcionamento dun sen-
sor.

● Resolución de circuítos mediante unha folla de cálculo.

● Uso das funcións matemáticas da folla de cálculo para converter un sinal analóxico a dixital.

● Elaboración dunha factura, seguimento dun investimento en bolsa, análise dun crédito ou em-
préstito hipotecario.

● Coñecemento dos dispositivos necesarios e a súa conexión para formar unha rede de área
local.

Actitudes

● Interese polas novas tecnoloxías e a súa implicación na vida real.

● Valoración da importancia crecente dos ordenadores na sociedade actual.

● Respecto polas normas de uso e seguridade no manexo do ordenador.

● Actitude positiva e creativa ante problemas prácticos e implicación persoal na súa resolución
para conseguir resultados útiles.

● Curiosidade e respecto cara ás ideas, os valores e as solucións achegadas por outras persoas,
culturas e sociedades.

● Valoración da necesidade de dispor de sistemas de comunicación fiables que contribúan ao
desenvolvemento económico e social.

UD.2 DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

Conceptos

● Conceptos de CAD, CAM e CAE.

● Relación dos conceptos anteriores co proceso tecnolóxico na aula e na vida real.

● Principais aplicacións informáticas de:

• Debuxo vectorial.

• Deseño gráfico. Maquetación. Retoque fotográfico.
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• Cálculo de estruturas. Cálculo e deseño de circuítos.

• Control de produción. Simuladores virtuais.

• Animación.

● Principais ordes e opcións dun programa de debuxo vectorial.

● Proporcionalidade entre debuxo e realidade.

● Escalas de impresión.

Procedementos

● Realización de debuxos de vistas e perspectivas de obxectos sinxelos a fin de comunicar un
traballo técnico mediante un programa de debuxo vectorial.

● Selección dos programas axeitados para cada fase do proceso tecnolóxico.

● Elección e cálculo da relación entre o tamaño do papel e o debuxo en pantalla para imprimir na
escala axeitada.

● Anotación de segmentos, circunferencias e arcos en figuras xeométricas planas e obxectos sin-
xelos tridimensionais cun programa de debuxo vectorial.

Actitudes

● Gusto pola limpeza e a orde na presentación dos traballos.

● Valoración da expresión gráfica como modo de comunicación na área de Tecnoloxía.

● Interese polas distintas formas de representación gráfica e as súas aplicacións.

● Boa disposición para traballar con ordenadores e coidalos.

● Valoración da importancia de manter unha contorna de traballo ordenado e agradable.

UD.3 ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

Conceptos

● Compoñentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, díodo e transistor.

● Sistemas electrónicos: bloques de entrada, saída e proceso.

● Sistemas de bucle aberto e pechado: realimentación.

● Dispositivos de entrada: interruptores, pulsadores, resistencias dependentes da luz e da
temperatura.

● Dispositivos de saída: zumbador, relé, LED, lámpada, motor, display.

● Dispositivos de proceso. Comparador. O circuíto integrado 555. Circuítos lóxicos básicos:
portas lóxicas. Biestables e contadores.

● Deseño e construcción de circuítos impresos: fonte de alimentación.

● Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos básicos.

Procedementos

● Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así como das súas funcións e a súa sim-
boloxía.

● Recoñecemento da entrada, o proceso e a saída nun sistema electrónico.

● Realización, a partir dun esquema, de montaxes de circuítos electrónicos, usando resistencias,
condensadores, díodos, transistores e circuítos integrados.

● Utilización de montaxes xa realizadas para formar bloques como partes integrantes doutros sis-
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temas.

● Análise, deseño e aplicación de circuítos dixitais sinxelos.

● Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento.

● Emprego de diversas técnicas de montaxe e conexión de circuítos electrónicos.

● Uso do polímetro para analizar as características e o estado dos compoñentes electrónicos bá-
sicos.

● Procura de información sobre distintos circuítos integrados para coñecer a súa función e usalos
axeitadamente.

Actitudes

● Interese por coñece-lo funcionamento de productos tecnolóxicos de uso común.

● Recoñecemento e valoración da importancia da electricidade e da electrónica no ámbito
doméstico, escolar e industrial.

● Disposición positiva e creativa ante os problemas prácticos e confianza na propia capacidade
para alcanzar resultados útiles.

● Respecto polas normas de seguridade na aula de tecnoloxía e concienciación dos riscos que
entraña o uso da electricidade.

UD.4 TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN 

Conceptos

● Redes de comunicación e tipos.

● O espectro electromagnético. Espectro nas redes de comunicacións: ondas de radio,
microondas e infravermellos.

● Comunicación sen fíos: sinal modulador e portador.

● Sistemas múltiplex: por división de frecuencia (MDF) e por división no tempo (MDT).

● Comunicación vía satélite: satélites xeosíncronos. Sistemas VSAT. Sistema de posicionamento
GPS.

● Telefonía móbil: sistema celular. Sistemas GSM e UMTS.

● Telefonía móbil dixital: GSM. Elementos que a compoñen.

● Redes de comunicación de datos: comunicación entre ordenadores. Tipos de redes de datos:
redes de área local (LAN) e de área ampla (WAN).

● Control e protección de datos.

Procedementos

● Investigación dos diferentes medios de comunicación utilizados polas persoas ó longo da
historia.

● Interpretación de esquemas de sistemas de comunicación sen fíos sinxelos.

● Diferenciación dos sistemas de comunicación sen fíos identificación dos elementos básicos de
cada un deles.

● Descrición dos elementos que interveñen nun sistema de comunicación sen fío.

● Identificación dos grupos funcionais que compoñen unha instalación de comunicación sen fío
convencional e recoñecemento da función que exerce cada elemento no sistema. 
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● Realización de esquemas das características da telefonía móbil.

● Enumeración das diferencias entre as opcións de telefonía móbil.

● Visita de campo a unha estación repetidora de telefonía móbil.

● Descrición das vantaxes do uso do GSM.

● Descrición dun sistema de comunicacións vía satélite e doutro de telefonía móbil, aplicando os
principios de funcionamento básicos, e apoiándose en esquemas. Valoración da contribución
dos medios de comunicación á mellora da vida das persoas.

● Coñecemento dos dispositivos necesarios e a súa conexión para formar unha rede de área
local e o seu funcionamento.

Actitudes

● Valoración da contribución dos medios de comunicación á mellora da vida das persoas.

● Interese por analiza-lo desenvolvemento producido na telefonía móbil.

● Interese polo coñecemento que permitiu as novas redes informáticas de comunicación.

● Valoración da necesidade de dispoñer de sistemas de comunicación fiables que contribúan ó
desenvolvemento económico e social.

● Interese polas diferencias das diversas opcións de telefonía móbil.

● Toma de conciencia sobre o uso e abuso da comunicación e a inseguridade da súa
privacidade.

● Recoñecemento da repercusión na saúde dos equipamentos de comunicación e especialmente
das baterías.

● Impacto de Internet nas sociedades modernas.

UD.5 CONTROL E ROBÓTICA

Conceptos

● Sistemas de control electro-mecánicos. Realimentación.

● Sensores. Tipos, características e utilización en sistemas de control.

● Control electromecánico. Leva, final de carreira e relé.

● Control electrónico. Transistores. Comparadores.

● Control por ordenador. Entrada e saída de datos. Sinais analóxicos e dixitais. Programación.

● Robots. Sensores e actuadores. Programación de robots. 

Procedementos

● Análise de mecanismos de transmisión e transformación do movemento e da súa función
dentro de diferentes sistemas automáticos de control.

● Descrición dos compoñentes básicos dun circuíto pneumático e utilización da simboloxía
adecuada para a súa representación.

● Análise de circuítos pneumáticos sinxelos.

● Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal.

● Realización de programas de ordenador que permitan obter datos do exterior e activar distintos
dispositivos de saída.

● Elaboración de diagramas de fluxo e programas de control de robots, simulando o seu
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funcionamento mediante ordenador, obtendo datos de distintos sensores e proporcionándolles,
a partir destes datos, o sinal adecuado ós actuadores.

● Montaxe dun robot que incorpore varios sensores e reaccione ante os datos proporcionados por este.

Actitudes

● Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analiza-lo seu
funcionamento, control e manexo.

● Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador.

● Inquietude por coñecer e aplicar distintas linguaxes de control.

● Valoración da importancia do uso do vocabulario adecuado e das normas e simboloxía
establecidas, para manter unha comunicación eficaz

UD. 6 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Conceptos

● Sistemas pneumáticos e hidráulicos: principios, elementos compoñentes, funcionamento e
aplicacións básicas.

● Exemplos de aplicación en sistemas industriais.

Procedementos

● Descrición dos compoñentes básicos dos circuítos pneumáticos e hidráulicos.

● Análise da constitución e o funcionamento dos circuítos pneumáticos e hidráulicos de aplica-
cións reais.

● Deseño de sistemas pneumáticos e hidráulicos utilizando a simboloxía axeitada.

● Resolución de circuítos hidráulicos simples mediante a aplicación do principio de Pascal.

● Utilización de simuladores no deseño de circuítos básicos empregando a simboloxía específi-
ca.

Actitudes

● Predisposición a investigar e coñecer distintos automatismos, tratando de analizar o seu
funcionamento, control e manexo.

● Curiosidade por automatizar procesos mediante o ordenador.

● Inquietude por coñecer e aplicar distintas linguaxes de control.

● Valoración da importancia do uso do vocabulario axeitado e das normas e a simboloxía
establecidas, a fin de manter unha comunicación eficaz.

● Valoración da importancia crecente dos sistemas automáticos ou de control que faciliten a vida
das persoas.

UD.7AS INSTALACIÓNS NA VIVENDA

Conceptos

● Instalación eléctrica dun edificio e do interior da vivenda.

● Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos.

● Circuítos interiores de auga: compoñentes básicos.

● Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes.

● Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes.

● Outras instalacións da vivenda: telefonía, radio, televisión.
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● Seguridade e mantemento das instalacións.

Procedementos

● Identificación dos elementos de cada instalación.

● Procura de información sobre regulamentación.

● Deseño e debuxo de instalacións utilizando a simboloxía axeitada.

● Creación dun glosario cos termos técnicos específicos de cada instalación.

● Exposición e despezamento dos distintos compoñentes das instalacións.

Actitudes

● Interese sobre a distribución e o uso da enerxía no fogar.

● Valoración dos problemas ambientais causados polo desbaratamento no uso das instalacións
da vivenda. 

● Interese e actitude activa no respecto das medidas de mantemento e seguridade necesarias.

● Disposición ao consumo responsable.

UD.8 A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO

Conceptos

● Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía.

● Principais vías do desenvolvemento tecnolóxico.

● Períodos tecnolóxicos: azar, artesán e enxeñeril.

● Fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Localización histórica dos mesmos.

● Caracterización dos modelos sociais, tecnoloxías que marcan os distintos períodos.

● Relación da tecnoloxía co modelo social.

● Evolución dos obxectos tecnolóxicos.

● Concepto e necesidade da normalización.

● Aproveitamento de materias primas e recursos naturais.

● Desenvolvemento sostible.

Procedementos

● Identificación das diferenzas entre ciencia, técnica e tecnoloxía.

● Investigación bibliográfica e a través da Internet de momentos históricos. 

● Análise histórica dos distintos modelos sociais.

● Investigación sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos.

● Análise das políticas para o desenvolvemento sostible.

● Incorporación da análise histórica á análise de obxectos.

Actitudes

● Interese sobre a historia da tecnoloxía.

● Valoración dos aspectos sociais e económicos do desenvolvemento tecnolóxico.

● Curiosidade sobre a evolución dos obxectos tecnolóxicos.
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● Disposición a un emprego solidario e responsable dos medios tecnolóxicos actuais.

● Toma de conciencia ante a deterioración do medio ambiente e o esgotamento dos recursos
naturais.

INFORMÁTICA 4º ESO

UD.1   HARDWARE 

Conceptos

● Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información.

● Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa.

● Arquitectura de ordenadores

● Dispositivos de entrada e saída

● Dispositivos de almacenamento. Dispositivos de almacenamento baseados en memoria flash

● Dispositivos con arquitectura de ordenador

● Placa base, chipset e microprocesador

● O reloxo e a velocidade do ordenador.

● Memoria. Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM 
CMOS.

Procedementos

● Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do ordenador e os seus 
periféricos.

● Comparación das características e prestacións de distintos ordenadores.

Actitudes

● Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus periféricos..

● Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso dos soportes lóxicos.

UD.2 SOFTWARE

Conceptos

● Definición de sistema operativo, funcións e historia.

● Windows XP. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. O intérprete de 
comandos.

● Distribucións Linux en España.

● Linux Ubuntu. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades.

● Estrutura física e lóxica da almacenaxe da información.

● Consellos de seguridade e hixiene no ordenador.

● Ferramentas avanzadas do procesador de textos, a folla de cálculo e a base de datos.

Procedementos

● Análise dos fitos históricos na evolución dos equipos informáticos e os seus sistemas 
operativos.
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● Realización de operacións básicas en Windows desde o contorno gráfico e desde o intérprete 
de comandos.

● Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 
actividades.

● Elaboración de documentos ofimáticos con certa complexidade empregando ferramentas de 
libre distribución.

Actitudes

● Interese por coñecer a orixe dos actuais sistemas informáticos.

● Confianza na relación de tarefas básicas e tarefas de configuración cos sistemas 
operativos.

● Disposición favorable á utilización de sistemas operativos e aplicacións de libre distribución
como alternativa ao uso fraudulento das aplicacións comerciais.

● Interese por poñer en práctica as suxestións e consellos relativos á saúde e á seguridade no 
uso dos ordenadores.

UD.3 IMAXE

● Conceptos

● Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenaxe.

● Características básicas da imaxe dixital. Saturación, luminosidade e brillo. Tamaño e resolución
da imaxe dixital.

● Imaxe rasterizada e imaxe dixital.

● Tratamento básico da imaxe dixital con software libre. Os formatos básicos e a súa 
aplicación.

● Ferramentas básicas do tratamento da imaxe dixital. O traballo con capas e os efectos 
artísticos.

● Elementos, trazados e figuras xeométricas fundamentais no deseño por ordenador. A cor e a 
edición gráfica.

● Arte final e saída a diferentes soportes físicos.

Procedementos

● Obtención de imaxes dixitais desde unha cámara fotográfica ou desde un escáner.

● Traspaso de fotografías entre dispositivos.

● Modificación dos parámetros fundamentais dunha imaxe: cambio de tamaño e recorte 
dalgunhas zonas. Aplicación de efectos dixitais e retoque dixital da imaxe.

● Proceso de deseño. Elección de elementos, cores, textos e formas.

● Instalación do software necesario para a realización das tarefas de retoque e deseño 
dixital.

Actitudes

● Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas imaxes dixitais.

● Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e transmisión de 
ficheiros fotográficos.

● Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias.
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UD.4 SON E VÍDEO

Conceptos

● Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes.

● Características e formatos do son dixital.

● Edición de audio e efectos de son.

● Características e formatos do vídeo dixital.

● Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos 
multimedia.

● Aplicacións multimedia interactivas.

● Redes de intercambio de ficheiros multimedia.

Procedementos

● Realización de capturas e gravación de sons con ferramentas multimedia sinxelas.

● Realización de cálculos que xustifiquen o tamaño das producións de audio e vídeo.

● Modificación dos parámetros fundamentais dos ficheiros de son aplicando efectos dixitais.

● Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 
propias.

● Práctica de todo o proceso de creación multimedia, desde a captura do vídeo, a edición e a 
composición ata a saída a soportes físicos.

Actitudes

● Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas producións 
multimedia.

● Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e transmisión de 
ficheiros de audio e vídeo.

● Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso fraudulento
das aplicacións comerciais.

● Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade.

● Busca de recursos libres na rede para integrar en producións propias.

UD.5 OFIMÁTICA 

Conceptos

● Definición de presentación electrónica, formatos e extensións de ficheiros.

● Elementos do contorno de traballo de programas de presentación

● Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación.

● Elementos compoñentes dunha presentación. Deseño de modelos e inserción de obxectos.

● Proceso de creación dunha presentación.

● Interacción co usuario nas presentacións.

● Publicación e formatos de saída das presentacións electrónicas.

Procedementos

● Familiarización co contorno de traballo dun programa de presentacións.

● Creación de guións previos respectando unhas pautas de deseño.
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● Utilización de modelos preestablecidos para a creación de presentacións.

● Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións propias.

● Creación de presentacións incluíndo elementos textuais, numéricos e gráficos. Animación e 
publicación das mesmas.

Actitudes

● Interese por aplicar os coñecementos á mellora do seu traballo cotián.

● Confianza na realización de traballos propios para desenvolver as capacidades de 
autoaprendizaxe.

● Disposición á utilización de aplicacións de libre distribución como alternativa ao uso fraudulento
das aplicacións comerciais.

● Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade.

● Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias

UD.6 REDES

Conceptos

● Historia e fundamento técnico da rede Internet.

● Protocolo TCP/IP.

● Utilización das comunidades virtuais. Mundos virtuais, chatrooms, foros, bitácoras, wikis e 
redes sociais.

● Utilización de aplicacións remotas. Editor de documentos en Internet.

Procedementos

● Análise dos fitos históricos, xa superados, no desenvolvemento de Internet.

● Acceso a un mundo virtual e valoración da súa influencia no contorno social.

● Participación e creación de comunidades virtuais mediante conversas, foros, wikis, bitácoras e 
servizos de mensaxaría instantánea.

● Creación do seu propio espazo nunha rede social para participar activamente nela.

● Traballo con documentos on-line e incluso con sistemas operativos remotos coa fin de 
aumentar a independencia dos sistemas operativos locais.

● Análise da infinidade de servizos útiles que ofrece Internet aos seus usuarios.

Actitudes

● Interese por coñecer o funcionamento de Internet e os servizos que poderá ofrecer no 
futuro.

● Disposición a utilizar os novos servizos que ofrece a Web 2.0 valorando a súa implicación 
económica.

● Valoración da utilización de Internet no noso país e comparala coa doutros países 
desenvolvidos.

● Gusto por empregar os servizos telemáticos axeitados que respondan ás súas necesidades de
formación, inserción laboral, lecer, comercio ou relacións coa Administración.

UD.7 INTERNET
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Conceptos

● Software xestor de descargas. Usos e principais programas.

● Almacenaxe remota. Principais sitios web con discos duros virtuais.

● Redes P2P. Tipos de redes e utilización dos principais programas clientes.

Procedementos

● Análise dos sitios de lecer e utilización dos servizos que ofrecen.

● Uso de aplicacións e tecnoloxías que permitan a difusión das súas propias producións.

● Instalación e utilización de software xestor de descargas, valorando e creando a súa propia 
opinión sobre as vantaxes da súa utilización.

● Usos de servizos para almacenaxe remota e servidores de descarga como medio para se 
independizar dun disco duro local e difundir as súas propias producións.

● Análise do funcionamento das distintas redes P2P empregando os programas clientes máis 
populares.

Actitudes

● Interese por coñecer o funcionamento das canles de distribución multimedia en Internet 
valorando as posibilidades de lecer que ofrece a rede na actualidade.

● Coñecemento dos recursos libres e diferentes tipos de licenza para producións multimedia que 
se atopan na rede.

● Valorar as grandes posibilidades que ofrecen os servizos de almacenaxe remota e os futuros
sistemas operativos on-line.

56



TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

UD.1 ELECTRICIDADE E CIRCUÍTOS ELECTRICOS

Obxectivos

● Comprender o funcionamento dun circuíto eléctrico e diferenciar claramente os seus 
elementos: xerador, receptor, elementos de control, elementos de protección e acumuladores 
de enerxía.

● Coñecer a utilidade de cada un dos elementos dun circuíto eléctrico. Ser capaz de resolver 
problemas sinxelos relacionados coa corrente continua.

● Entender os conceptos de: intensidade, voltaxe, resistencia, potencia, enerxía eléctrica, ddp, 
fem.

● Saber como se poden axustar distintos receptores e xeradores nun circuíto así como as 
avantaxes e inconvenientes.

● Aprender a resolver problemas nos que interveñen acumuladores (condensadores ou pilas), 
así como outros receptores.

● Recoñecer e saber como funcionan os interruptores magnetofónicos e diferenciais.

● Coñecer as leis de Kirchhoff aplicadas a unha ou varias mallas dun circuíto de corrente 
continua (cc).

Contidos:

● O circuíto eléctrico. Características.

● Magnitudes eléctricas: intensidade, voltaxe e resistencia eléctrica. Lei de Ohm. Enerxía e 
potencia

● eléctrica.

● Elementos dun circuíto. Axuste de xeradores e receptores. Elementos de control. Elementos de

● protección.

● Leis de Kirchhoff aplicadas a unha malla e a varias mallas

● Distribución da enerxía eléctrica.

● Simboloxía e esquemas eléctricos. Interpretación de planos.

● Circuítos eléctricos domésticos.

● Montaxe e experimentación de circuítos eléctricos de cc.

● Normas de seguridade en instalacións eléctricas.

● Representación, mediante diagramas conceptuais, dos distintos elementos que compoñen un 
circuíto

● eléctrico, indicando a interrelación entre eles, así como os símiles correspondentes.

● Resolución de problemas relacionados coa corrente eléctrica.

● Realización de esquemas eléctricos, utilizando a simboloxía normalizada.

● Determinación experimental, utilizando o instrumento de medida adecuado, de diferentes  
magnitudes

● eléctricas, dentro dun circuíto.

● Pasos á hora de determinar as diferentes incógnitas dun circuíto empregando as leis de
Kirchhoff.
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● Montaxe e experimentación con circuítos eléctricos sinxelos típicos de cc.

● Uso adecuado de normas de seguridade en instalacións eléctricas.

● Interese por descubrir o comportamento da electricidade en circuítos diversos.

● Recoñecemento da importancia social e industrial que supón o emprego da electricidade como
fonte de enerxía.

● Actitude emprendedora e aberta á hora de montar, experimentar e desmontar dispositivos
eléctricos.

● Admiración polos descubrimentos e avances realizados neste campo.

● Curiosidade por descubrir o funcionamento de dispositivos eléctricos.

● Vontade á hora de tratar problemas relacionados coa electricidade.

Criterios de avaliación:

● Saber representar graficamente, mediante diagramas de bloques conceptuais, o principio de
funcionamento de calquera circuíto eléctrico, aberto ou pechado.

● Entender o funcionamento dun circuíto eléctrico de cc.

● Resolver problemas tecnolóxicos relacionados coa electricidade nos que interveñan:
intensidade, voltaxe, fem, resistencia, potencia e enerxía, independentemente de cómo se
encontren axustados os xeradores e receptores.

● Distinguir claramente todos os elementos dun circuíto eléctrico, sabendo a función que realiza
cada un.

● Entender que funcións realizan os interruptores magnetotérmicos e diferenciais nun circuíto.

● Representar esquemas eléctricos, mediante a simboloxía eléctrica adecuada.

● Montar circuítos sinxelos e experimentar que se cumpren as leis de Ohm e de Kirchhoff.

UD.2 A ENERXÍA E A SÚA TRANSFORMACIÓN

Obxectivos:

● Saber cál é a relación entre ciencia, tecnoloxía e técnica, así como a procedencia da 
terminoloxía científica e tecnolóxica.

● Coñecer as unidades derivadas e fundamentais, así como a súa equivalencia, en sistemas 
CGS, SI e sistema técnico.

● Entender as diferentes formas de manifestarse a enerxía e as leis que as rexen.

● Comprender cómo se pode transformar un tipo de enerxía noutra, determinando a máquina
empregada e o rendemento obtido.

● Recoñecer a importancia dun uso racional da enerxía.

● Valorar o emprego de máquinas cunha alta eficiencia enerxética.

Contidos:

● Relación entre ciencia, tecnoloxía e técnica.

● Terminoloxía de tipo científico e tecnolóxico.

● Sistemas de unidades.

● Concepto de enerxía. Unidades.

● Formas de manifestarse a enerxía.
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● Transformacións enerxéticas: consumo e rendemento.

● Aforro enerxético.

● Conversión dunha unidade, magnitude derivada ou fundamental noutro sistema de unidades
distinto.

● Resolución de problemas de conversión de enerxías.

● Cálculo de enerxías achegadas ou gastadas en función do tipo de enerxía estudiado.

● Determinación do rendemento dunha máquina.

● Pautas a seguir para conseguir un aforro enerxético.

● Representación e relación, mediante organigramas, das distintas máquinas empregadas para
transformar unha enerxía noutra.

● Vontade para incorporar novos termos científicos, tecnolóxicos e técnicos á linguaxe habitual.

● Interese por aprender como se poden transformar unhas enerxías noutras mediante máquinas,
descubrindo o seu rendemento.

● Sensibilización do aforro enerxético como medio que evita un deterioro do medioambiente e
solución para non provocar un esgotamento prematuro das diversas fontes de enerxía.

● Recoñecemento do emprego de máquinas con nivel de eficiencia enerxética alta para reducir o
consumo de enerxía.

Criterios de avaliación:  

● Coñecer as unidades fundamentais e derivadas en cada un dos tres sistemas, así como a súa
equivalencia.

● Entender as cinco maneiras de manifestarse a enerxía.

● Saber resolver problemas sinxelos relacionados coas enerxías.

● Comprender o primeiro principio de termodinámica e sabelo aplicar na resolución de problemas
sinxelos relacionados co rendemento de máquinas.

● Analizar un sistema (vivenda, transporte, empresa, instituto, etc.) co obxecto de detectar posibles
perdas de enerxía e adoptar solucións que permitan un aforro enerxético significativo.

● Reflexionar sobre a importancia do aforro enerxético e empregar, na medida do posible, aparatos
con elevada eficiencia enerxética.

UD.3 FONTE DE ENERXÍAS NON RENOVABLES

Obxectivos:

● Distinguir as enerxías renovables das non renovables, sabendo qué avantaxes e 
inconvenientes ten cada unha.

● Coñecer, de maneira aproximada, qué tipo de enerxías primarias e secundarias se utilizan máis
no noso país.

● Valorar a importancia do uso das enerxías non renovables a pesar dos inconvenientes que 
supón o seu emprego.

● Analizar o funcionamento dunha central térmica clásica.

● Avaliar o impacto medioambiental provocado polo uso de combustibles fósiles.

● Entender o funcionamento dunha refinería.

● Coñecer cáles son os productos que se obteñen a partir do petróleo ou cru.
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● Avaliar o uso da enerxía nuclear como fonte de enerxía primaria a pesar dos problemas que
ocasiona o seu uso.

● Aprender a distinguir entre «fusión» e «fisión».

Contidos:

● Fontes de enerxía primarias e secundarias.

● Combustibles fósiles:

● Carbón. Tipos. Aplicacións. Productos derivados. Funcionamento dunha central térmica.
Sectorización. Carbón e medioambiente. Tratamento de residuos.

● Petróleo. Orixe. Pozos. Refinerías. Productos obtidos. Petróleo e medioambiente. Tratamento
de residuos.

● Enerxía nuclear. Fisión. Compoñentes dunha central. Fusión. Impacto medioambiental.
Tratamento de residuos.

● Resolución de problemas relacionados coas enerxías non renovables.

● Proceso seguido nunha central térmica para transformar un combustible fósil (xeralmente
carbón) en enerxía eléctrica.

● Representación gráfica do proceso seguido polo petróleo ou cru ata se converter nun
hidrocarburo que constitúe unha fonte de enerxía secundaria.

● Descrición do funcionamento dunha central nuclear de fusión e fisión.

● Valoración da importancia dos combustibles fósiles como fontes de enerxía primaria.

● Sensibilización ante o aumento do CO2 e chuvia ácida como consecuencia do uso abusivo de
combustibles de orixe fósil.

● Interese por incorporar ó vocabulario usual termos tecnolóxicos e técnicos.

● Curiosidade polo funcionamento dunha central nuclear.

● Concienciación dun uso racional das enerxías derivadas do petróleo.

Criterios de avaliación:

● Distinguir entre enerxías primarias e secundarias.

● Coñecer cáles son os tipos de carbón máis empregados para a obtención de enerxía primaria.

● Saber qué subproductos se obteñen do carbón e para qué se empregan.

● Entender o funcionamento dunha central térmica clásica.

● Comprender a orixe, extracción, refinado e craqueado do petróleo para obter hidrocarburos que
se van empregar como fonte de enerxía secundaria.

● Analizar o funcionamento dunha central nuclear de fusión e fisión.

● Asumir a importancia dos combustibles fósiles a pesar de que provoquen un grande impacto ó
medioambiente.

UD.4 FONTE DE ENERXÍAS RENOVABLES

Obxectivos:

● Coñecer en qué consiste a enerxía hidráulica, así como as diferentes máquinas empregadas
para transformar a enerxía hidráulica en mecánica de rotación.

● Determinar a enerxía e potencia teóricas dunha central hidroeléctrica.
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● Saber cáles son os tipos de centrais hidroeléctricas máis utilizados.

● Recoñecer a importancia das enerxías alternativas como fontes de enerxía secundaria.

● Concienciar ó alumnado da importancia de empregar colectores para a obtención de enerxía
térmica.

● Diferenciar os distintos sistemas para a obtención de enerxía a partir do sol.

● Valorar a implantación de máquinas eólicas para a obtención de enerxía.

● Entender cómo se pode obter enerxía a partir da biomasa.

● Admitir a importancia do emprego de máquinas que permitan obter enerxía das ondas,
mareomotriz e dos residuos sólidos urbanos.

Contidos:

● Enerxía hidráulica:

● Compoñentes dun centro hidroeléctrico.

● Potencia e enerxía obtida nunha central hidráulica.

● Tipos de centrais.

● Enerxía hidráulica e medio ambiente.

● Enerxía solar:

● Aproveitamento: colectores planos, aproveitamento pasivo, campo de helióstatos, colectores 
cilíndrico-parabólicos, forno solar e placas fotovoltaicas.

● Enerxía eólica:

● Clasificación das máquinas eólicas.

● Cálculo da enerxía xerada nunha aeroturbina.

● Biomasa:

● Extracción directa.

● Procesos termoquímicos.

● Procesos bioquímicos.

● Enerxía xeotérmica. Tipos de xacementos.

● Enerxía mareomotriz.

● Residuos sólidos urbanos.

● Enerxía das ondas.

● Enerxías alternativas e medioambiente.

● Proceso de obtención de enerxía eléctrica nunha central hidroeléctrica.

● Resolución de problemas relacionados coa enerxía hidráulica, solar, eólica e biomasa.

● Representación gráfica do funcionamento dunha central de bombeo puro e bombeo mixto.

● Explicación do funcionamento dun colector plano e dun colector cilíndrico-parabólico.
Transformación de enerxías.

● Análise do funcionamento dun campo de helióstatos.

● Pasos a seguir á hora de instalar un equipo que permita o aproveitamento da enerxía
xeotérmica.

● Descrición, mediante diagramas conceptuais, do funcionamento dos dispositivos empregados
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para obter enerxía eléctrica a partir da enerxía das ondas.

● Actitude de reflexión crítica, en plano constructivo, en relación co aproveitamento hídrico.

● Admiración polos dispositivos empregados polo ser humano, ó longo da historia, para o
aproveitamento da enerxía hidráulica e enerxías alternativas.

● Admiración polas técnicas de acumulación de enerxía, en forma de enerxía potencial da auga,
cando se produce un sobrante de enerxía eléctrica, que doutra forma habería que tirar.

● Recoñecemento da importancia da enerxía solar e eólica como fontes de enerxía gratis, non
contaminantes e renovables.

● Interese polo emprego de colectores solares para o aproveitamento térmico da enerxía solar.

● Curiosidade por formas de obtención de enerxía a partir da biomasa.

● Actitude aberta ante o emprego de diferentes sistemas para a obtención de enerxía a partir de
fontes renovables.

Criterios de avaliación:

● Saber clasificar as centrais hidroeléctricas, así como distinguir os distintos elementos que se
encargan de aproveitar a enerxía.

● Ser capaz de explicar o funcionamento dunha central hidroeléctrica.

● Calcular a potencia e enerxía de centrais hidroeléctricas, paneis solares e máquinas eólicas.

● Comprender a diferencia entre un colector plano, un cilíndrico-parabólico, un campo de
helióstatos, un forno solar e unha placa fotovoltaica.

● Recoñecer a importancia do emprego de aeroturbinas para o aproveitamento dunha enerxía
gratis (o vento) e renovable.

● Analizar as avantaxes e inconvenientes das aeroturbinas de eixe horizontal e vertical.

● Establecer en qué consiste a biomasa, RSU, a enerxía xeotérmica, a enerxía mareomotriz e a
enerxía das ondas.

UD.5  ELEMENTOS TRANSMISORES DE MOVEMENTO

Obxectivos:

● Coñecer, de maneira breve, a evolución do estudio dos mecanismos ó longo da historia.

● Descubrir algúns dos elementos empregados na industria para transmitir o movemento entre
eixes que son paralelos, perpendiculares, que se cruzan ou que se cortan formando un ángulo
calquera.

● Comprender a importancia que supón a elección adecuada do elemento trasmisor se se espera
unha gran fiabilidade do sistema.

● Saber determinar o número de revolucións por minuto con que xirará unha roda ou engrenaxe
en función do seu tamaño e relación de transmisión.

● Entender o funcionamento das cadeas cinemáticas determinando, mediante as fórmulas
adecuadas, as incógnitas que se descoñecen.

● Valorar a importancia da transmisión mediante cadea ou engrenaxes, fronte a outra, pola súa
fiabilidade no mantemento da relación de transmisión.

● Determinar a enerxía e potencia perdidas (rendemento) na transmisión de movemento
mediante engrenaxes, así como debido ó rozamento.

Contidos:
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● Elementos motrices.

● Elementos de máquinas.

● Elementos transmisores de movemento.

● Axuste entre árbores.

● Transmisión por fricción: exterior, interior e cónica. Cálculos.

● Transmisión mediante poleas e correas.

● Transmisión por engrenaxes. Cálculos.

● Transmisión do movemento entre eixes que se cruzan.

● Cadeas cinemáticas. Representación. Cálculos.

● Relación entre potencia e par.

● Articulacións.

● Elementos de corda ou arame.

● Elementos transmisores por cadea e correa dentada.

● Rendemento de máquinas.

● Normas de seguridade e uso de elementos mecánicos.

● Pasos á hora de montar e desmontar diferentes elementos transmisores do movemento.

● Cálculo do número de rpm coa que xirará o eixe conducido se se empregou na transmisión,
rodas, engrenaxes, cadeas, correas, etc.

● Representación gráfica, mediante o símbolo mecánico correspondente, dunha transmisión
desde o elemento motriz ata a árbore final.

● Determinación das causas que poden reducir considerablemente o rendemento dunha
máquina, en relación coa transmisión do movemento.

● Establecemento das normas de seguridade e uso de máquinas sinxelas próximas ó contorno
do alumnado.

● Descubrimento da potencia ou enerxía perdida ó transmitila desde a árbore motriz ó lugar en
que se necesita.

● Valoración do vocabulario técnico.

● Interese por coñecer as características e aplicacións de cada un dos elementos transmisores
do movemento estudiados.

● Vontade para tratar a resolución de problemas tecnolóxicos relacionados coa transmisión do
movemento.

● Recoñecemento da importancia de diferentes tecnólogos que inventaron, estudiaron e
simplificaron o estudio e aplicación de mecanismos e máquinas.

● Actitude aberta á hora de localizar mecanismos en máquinas reais que se poidan identificar
cos estudiados nesta unidade.

Criterios de avaliación:

● Recoñecer a importancia dos axustes entre árbores para a transmisión do movemento.

● Ser capaz de resolver problemas sinxelos relacionados coa transmisión do movemento entre
árbores con: rodas de fricción, poleas e correas, engrenaxes e cadeas cinemáticas.

● Saber calcular o par transmitido a partir da potencia e o número de revolucións con que xire a
árbore final e inicial.
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● Descubrir a potencia e enerxía perdida nunha transmisión, debido a rozamentos, esvaramentos
e deseño nas engrenaxes.

● Coñecer todos e cada un dos sistemas de transmisión de movementos sabendo elixir o máis
adecuado para unha actividade determinada.

UD.6  ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSFORMADORES DO MOVEMENTO

Obxectivos:

● Comprender a funcionalidade e utilidade dos elementos transformadores de movemento máis
usuais.

● Saber identificar obxectos reais, do contorno ou dunha máquina calquera, que se baseen en
principios de funcionamento análogos ós que se estudian nesta unidade.

● Coñecer o nome correcto dos elementos transformadores de movemento.

● Entender a forma de traballo dos elementos transformadores de movemento.

● Resolver problemas tecnolóxicos relacionados con forzas e potencias a transmitir.

● Coñecer a maioría dos elementos de unión fixos e desmontables sabendo para qué se
emprega cado un.

● Empregar un vocabulario técnico acorde cos contidos que se van adquirindo.

● Utilizar as normas de seguridade pertinentes cando se manipulan elementos de máquinas.

Contidos:

● Elementos transformadores do movemento:

◦ Piñón-cremalleira.

◦ Parafuso-porca.

◦ Leva e excéntrica.

◦ Biela-manivela. Émbolo.

◦ Trinquete. Roda libre.

● Elementos mecánicos de unión:

◦ Unión desmontable: bulóns, parafusos de unión, prisioneiros, espárragos, porlóns, 
parafusos de rosca cortante e tirafondos, pasadores, chavetas, lingüetas, etc.

◦ Unión fixa: remaches, adhesivo, soldadura e unión forzada.

● Realización de montaxe e desmontaxe de elementos transformadores do movemento,
talesscomo roda libre dunha bicicleta, trinquete dun reloxo de corda, etc.

● Elaboración de esbozos nos que se representen os distintos elementos transformadores do
movemento que constitúen unha máquina, indicando o proceso de montaxe e desmontaxe.

● Realización de problemas sinxelos nos que se pide determinar a potencia, par ou forza
transmitida a través dun elemento roscado.

● Elaboración do proceso seguido á hora de realizar unha soldadura, elixindo aquel tipo que
resulte máis adecuado de acordo cos materiais a unir e a función que se vai realizar.

● Pasos a seguir á hora de unir dúas pezas mediante un elemento de unión fixo ou desmontable.

● Curiosidade polo funcionamento dos elementos transformadores de movemento que forman
parte dunha máquina.

● Interese por descubrir a funcionalidade de mecanismos transformadores do movemento no
interior de máquinas.
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● Actitude positiva e aberta á hora de tratar problemas relacionados coa transmisión de potencia
e par en parafusos.

● Admiración polos inventores e descubridores de mecanismos e elementos mecánicos de unión.

● Respecto e recoñecemento cara ós deseñadores e técnicos que utilizaron distintos elementos
de unión, tales como soldaduras, remachado, etc., ó unir varias pezas dunha máquina.

● Valoración do descubrimento e emprego dos diferentes sistemas de soldadura.

Criterios de avaliación:

● Coñecer o funcionamento e utilidade de ó menos o 60 % dos dispositivos estudados neste
tema que se empregan para a transmisión do movemento.

● Saber en que se diferencia unha leva dunha excéntrica e coñecer os tipos de levas máis
importantes.

● Distinguir unha roda libre dun trinquete sinalando as características e aplicacións de cada un.

● Recoñecer os elementos roscados de unión máis importantes, sabendo qué nome recibe cada
un.

● Diferenciar entre chaveta e lingüeta e sabelas usar nunha aplicación concreta.

● Aprender a unir pezas mediante unión forzada.

● Saber que tipo de soldadura se debe utilizar cando se queren unir dúas pezas dun material e
unhas dimensións coñecidas.

UNIDADE 9. Elementos auxiliares de máquinas

UD.7   ELEMENTOS AUXILIARES DE MÁQUINAS

Obxectivos:

● Entender a importancia dos volantes de inercia para que unha árbore xira cunha velocidade
uniforme cando se produzan variacións no para ou momento.

● Recoñecer as avantaxes que achega o emprego de chumaceiras e rodamentos para evitar
desgastes e evitar perdas de potencia nas transmisións.

● Comprender o funcionamento dos distintos freos empregados en máquinas.

● Valorar o emprego de elementos elásticos como medio de acumulación de enerxía.

● Coñecer a misión e funcionamento dos sistemas de embrague máis empregados na
actualidade.

● Valorar a importancia do uso dunha lubricación adecuada para alongar a vida útil dos
elementos de máquinas e diminuír o rozamento que orixina perdas de enerxía e potencia así
como desgastes prematuros.

● Recoñecer a importancia do mantemento dos elementos mecánicos dunha máquina para evitar
accidentes e deterioros prematuros.

● Saber interpretar planos de montaxe de máquinas sinxelas.

● Aprender a identificar mecanismos reais de máquinas sabendo a función que realiza cada un.

Contidos:

● Acumuladores de enerxía: volantes de inercia e elementos elásticos.

● Elementos disipadores de enerxía (freos) de: zapata, disco, tambor e eléctricos. Sistemas de
accionamento.

● Embragues de: dentes, disco, cónicos e hidráulicos.
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● Outros elementos mecánicos: soportes, chumaceiras de fricción e rodamentos.

● Lubricación de máquinas: manual, a presión e por borboroto.

● Mantemento de elementos mecánicos.

● Interpretación de planos de montaxe de máquinas sinxelas.

● Identificación de mecanismos en máquinas reais.

● Selección de mecanismos mecánicos para unha tarefa concreta.

● Normas de seguridade e uso de elementos mecánicos.

● Realización de problemas sinxelos relacionados coa acumulación ou disipación de enerxía.

● Establecemento de criterios lóxicos e racionais que permitan desmontar e montar mecanismos
de máquinas seguindo unha serie de pautas concretas.

● Emprego de símiles para explicar o funcionamento de determinados mecanismos ou máquinas.

● Utilización e realización de fichas de mantemento de máquinas nas que se mostren os pasos a
levar a cabo, así como a periodicidade coa que se ten que realizar.

● Seguimento lóxico para a selección de mecanismos para unha tarefa concreta.

● Recoñecemento da importancia que ten a investigación e a tecnoloxía no noso benestar
económico, social e persoal.

● Admiración polo emprego en máquinas de volantes de inercia que melloran a funcionalidade
xeral.

● Dispoñibilidade para levar a cabo as normas de seguridade cando se empregan máquinas ou
mecanismos.

● Actitude positiva e aberta á hora de tratar problemas tecnolóxicos relacionados cos
acumuladores ou disipadores de enerxía.

● Interese por coñecer o funcionamento de embragues e freos.

● Curiosidade polo emprego de chumaceiras de fricción e rodamentos para optimizar o
rendemento xeral de máquinas.

● Concienciación da importancia dun mantemento constante de elementos de máquinas para
optimizar o seu rendemento e evitar posibles avarías.

● Entusiasmo á hora de identificar mecanismos en máquinas reais e de interpretar planos de
montaxes.

Criterios de avaliación:

● Saber resolver problemas relacionados con acumuladores e disipadores de enerxía.

● Comprender a misión e funcionamento dos embragues máis usuais.

● Recoñecer a importancia das chumaceiras e rodamentos.

● Valorar a importancia do mantemento de mecanismos e máquinas, incluída a lubricación, para
asegurar unha longa vida da máquinas.

● Ser capaz de interpretar planos de montaxe e desmontaxe de máquinas sinxelas.

● Identificar mecanismos en máquinas reais do noso contorno.

● Aprender a empregar as normas de seguridade cando se manexan máquinas e mecanismos.
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UD.8  OS MATERIAIS: TIPOS E PROPIEDADES

Obxectivos:

● Recoñecer a importancia do emprego de materiais polo ser humano ó longo da historia.

● Aprender a clasificar os materiais que se empregan na actualidade, dependendo da materia
prima da que proceden.

● Coñecer as propiedades máis importantes dos materiais.

● Descubrir a qué tipo de esforzo físico se encontra sometida unha parte dun obxecto
dependendo das forzas que actúen sobre el.

● Saber cómo se poden coñecer algunhas propiedades mecánicas dos materiais, tales como:
dureza, fatiga, tracción, compresión e resiliencia.

● Aprender a elixir un material dependendo da forma que teña o obxecto, esforzos ós que vai
estar sometido, condicións externas, etc.

● Valorar a importancia dun uso racional dos materiais para evitar un deterioro do medio
ambiente e un esgotamento prematuro de recursos.

● Reflexionar sobre a importancia de reducir, reciclar ou tratar os residuos industriais para evitar
unha contaminación do medio ambiente.

Contidos:

● Necesidade de materiais para fabricar obxectos.

● Clasificación dos materiais.

● Propiedades máis importantes dos materiais.

● Esforzos físicos ós que poden estar sometidos os materiais.

● Introdución ós ensaios de materiais.

● Uso racional de materiais.

● Residuos industriais: inertes, tóxicos e perigosos.

● Clasificación dos distintos materiais que podemos encontrar no noso contorno.

● Determinación das propiedades mecánicas máis importantes dun material.

● Análise do tipo de esforzo a que pode estar sometida unha peza dun obxecto en función do
número de dirección das forzas que actúen sobre el.

● Proceso seguido á hora de realizar un ensaio seguido mecánico determinado sobre un material
calquera.

● Criterios para a elección adecuada dun material que debe cumprir uns requisitos determinados.

● Adopción de posibles solucións para evitar un esgotamento prematuro de todos aqueles
materiais non renovables.

● Normas a seguir para evitar a contaminación do medioambiente cando se xeran residuos
inertes, tóxicos e perigosos.

● Admiración polas solucións adoptadas polo ser humano en relación co emprego de diferentes
materiais ó longo da historia.

● Curiosidade por coñecer cales son as propiedades máis importantes dun material determinado.

● Actitude aberta á hora de analizar a qué tipo de esforzo se pode encontrar sometido un corpo
ou parte dun obxecto.

● Contribución á hora de adoptar criterios que faciliten unha elección adecuada dos materiais.
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● Sensibilización ante o problema de esgotamento prematuro de materiais e o excesivo deterioro
do medioambiente, debido a un abuso na súa utilización e pouca vontade para reciclalos e
reutilizalos.

● Colaboración á hora de dar solucións técnicas en relación coa redución e tratamento de
residuos industriais tóxicos.

Criterios de avaliación:

● Saber cómo se clasifican os materiais atendendo á materia prima da que proceden.

● Coñecer as propiedades mecánicas que pode ter calquera material.

● Recoñecer o tipo de esforzo a que pode estar sometido unha peza ou obxecto dependendo
das forzas que actúen sobre el.

● Explicar en qué consisten os ensaios de tracción, fatiga, dureza e resiliencia.

● Establecer os criterios mínimos á hora de elixir un material para unha aplicación concreta.

● Definir qué solucións se poden adoptar para evitar un esgotamento prematuro dos materiais.

● Determinar solucións sinxelas que permitan reducir, tratar e controlar residuos inertes e tóxicos
que xurdan na vivenda ou centro educativo.

UD.9  OS MATERIAIS METÁLICOS 

Obxectivos:

● Concienciar ó alumnado da importancia industrial que teñen os metais ferrosos debido ás súas
propiedades técnicas e cantidade de aplicacións.

● Coñecer os minerais de ferro máis empregados na actualidade.

● Saber cómo se poden obter productos ferrosos dependendo de que a materia prima sexa
mineral de ferro ou chatarra reciclada.

● Comprender o funcionamento do forno alto, do convertedor LD e do forno eléctrico.

● Diferenciar os tipos de coada máis importantes.

● Entender a utilidade dos trens de laminación.

● Clasificar os productos ferrososatendendo á porcentaxe de carbono e ó feito de que leven ou
non elementos de alienación.

● Recoñecer as formas comerciais dos productos ferrosos.

● Aprender cómo se fabrican as fundicións ferrosas máis importantes.

● Analizar o impacto medioambiental orixinado na transformación do mineral de ferro e a chatarra
en productos ferrosos acabados.

● Recoñecer e distinguir os metais non ferrosos máis importantes.

● Adquirir os coñecementos necesarios para saber qué materiais non ferrosos poden resultar
máis adecuados para unha aplicación determinada.

● Coñecer a forma de obtención dos metais non ferrosos máis utilizados para unha aplicación
concreta.

● Establecer as propiedades máis importantes de cada un dos metais non ferrosos.

● Valorar o impacto medioambiental provocado pola obtención, transformación, utilización e
abandono de diferentes metais non ferrosos.

● Coñecer as presentacións comerciais dos metais non ferrosos máis empregados.
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Contidos:

● Metais ferrosos ou férricos: xacementos e tipos de mineral.

● Proceso de obtención do aceiro e outros productos ferrosos: materia prima, forno alto,
convertedor e forno eléctrico.

● Coada do aceiro.

● Trens de laminación.

● Productos ferrosos: clasificación e diagrama de ferro-carbono.

● Tipos de aceiro: non aliados e aliados.

● Presentacións comerciais do aceiro.

● Fundicións: tipos e propiedades.

● Impacto medioambiental producido polos productos ferrosos.

● Clasificación dos metais non ferrosos.

● Características, obtención, aliaxes e aplicacións máis importantes dos seguintes metais non
ferrosos: 

◦ Pesados: estaño, cobre, cinc e chumbo.

◦ Lixeiros: aluminio e titanio.

◦  Ultralixeiros: magnesio.

● Impacto medioambiental durante a extracción, obtención e reciclaxe de productos non ferrosos.

● Presentacións comerciais.

● Presentación de informes orais e escritos sobre un tema determinado, seguindo unhas pautas
que simplifiquen e axuden a entender o mesmo.

● Confección de diagramas conceptuais que amosan o proceso seguido polo aceiro, desde a
mina (mena) ata a súa comercialización.

● Representación gráfica de aliaxes de ferro carbono en función da temperatura á que se
encontren sometidas e da porcentaxe de carbono.

● Identificación do tipo de aceiro co que poden estar fabricados distintos elementos do noso
contorno segundo a aplicación á que se destinen.

● Pasos seguidos para a obtención das fundicións máis importantes.

● Curiosidade por entender o funcionamento do forno alto.

● Recoñecemento da importancia de reciclar a chatarra co obxecto de non esgotar os minerais
de ferro e de contribuír na mellora do medioambiente.

● Admiración polo emprego de fornos modernos, que contaminan menos o medioambiente e
permiten a obtención de aceiros de gran calidade.

● Concienciación clara dun uso racional dos productos ferrosos.

● Sensibilización ante o impacto medioambiental producido durante a fabricación de productos
ferrosos fronte ós beneficios que se obteñen ó dispoñer destes productos.

● Contribución á reciclaxe de productos ferrosos, levándoos ós colectores correspondentes.

● Vontade de incorporar os novos termos técnicos que van xurdindo ó vocabulario habitual.

● Respecto, sensibilización e valoración das solucións e opinións que poidan adoptar outros
compañeiros.
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Criterios de avaliación:

● Saber cáles son os minerais de ferro máis empregados para a fabricación de productos
ferrosos.

● Coñecer detallada e secuencialmente a forma de obtención do aceiro desde que entra no forno
alto ata que se transforma en productos industriais.

● Clasificar os productos ferrosos dependendo da súa porcentaxe de carbono e de que leven
elementos de aliaxe incorporados ou non.

● Recoñecer as diferentes presentacións comerciais do aceiro.

● Comprender a forma de obtención das fundicións máis empregadas.

●  A localización de pezas de máquinas construídas de materiais non ferrosos.

● Comprender o proceso de obtención dos metais non ferrosos máis utilizados.

● Valorar a importancia das aliaxes de metais non ferrosos para mellorar o aspecto, propiedades
e durabilidade do producto final.

● Recoñecer a importancia do emprego do galvanizado, metalizado nos recubrimentos de pezas
ferrosas para protexelos contra a oxidación e corrosión.

UD.10 OUTROS MATERIAIS DE USO INDUSTRIAL

Obxectivos:

● Coñecer a procedencia da materia prima dos plásticos a través da historia.

● Saber cómo se fabrican os plásticos.

● Aprender os tipos de plásticos máis habituais, así como as súas características e aplicacións.

● Entender cómo se conforman os productos plásticos que se venden na actualidade.

● Identificar obxectos fabricados de plásticos compostos.

● Identificar a composición dunha fibra téxtil sinalando as avantaxes e inconvenientes que ten.

● Recoñecer a importancia da madeira e os seus derivados para a fabricación de productos
industriais.

● Aprender a identificar os distintos tipos de materiais cerámicos existentes.

● Valorar o emprego de formigóns armados e pretensados na fabricación de estructuras.

Contidos:

● Plásticos ou polímeros: materia prima, compoñentes aditivos, tipos, conformación de plásticos
e plásticos compostos.

● Fibras téxtiles: orixe (mineral, vexetal, animal, artificial e sintético).

● Elastómeros.

● A madeira: transformación en productos industriais, derivados.

● O papel: obtención e clases.

● A cortiza: obtención e productos obtidos.

● O vidro.

● Materiais cerámicos: porosos e impermeables.
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● Xeso.

● Cemento e os seus derivados.

● Novos materiais.

● Impacto medioambiental.

● Recollida de información relacionada cos plásticos, seguida dunha posterior selección de
acordo cunhas pautas establecidas con anterioridade.

● Proceso de conformación dun plástico para unha aplicación determinada seguindo certas
pautas, tales como durabilidade, economía, propiedades mecánicas, etc.

● Identificación de fibras téxtiles e productos plásticos segundo as etiquetas e símbolos
normalizados escritos sobre eles.

● Descrición do proceso de obtención de productos derivados da madeira.

● Representación, mediante diagramas conceptuais, do proceso de fabricación do papel.

● Pasos que seguir para a obtención de productos de cortiza a partir da materia prima.

● Procesos de fabricación do vidro, do xeso, do cemento e do formigón pretensado.

● Busca e selección de información relacionada co impacto medioambiental orixinado por
diferentes materiais de uso industrial, propoñendo posibles solucións para diminuír ou eliminar
ese impacto.

● Actitude crítica e positiva fronte ó uso e reciclaxe de materiais plásticos.

● Valoración da importancia da reciclaxe de plásticos para evitar o deterioro do medioambiente.

● Recoñecemento do labor de multitude de científicos e tecnólogos que contribuíron na invención
e producción de diferentes materiais industriais.

● Interese por coñecer as propiedades e posibles aplicacións dos novos materiais.

● Respecto polas opinións que poidan achegar outros compañeiros, mesmo no suposto de que
non coincidan coas nosas.

Criterios de avaliación:

● Coñecer cáles son os compoñentes principais dos plásticos e os tipos máis importantes.

● Saber cómo se obtén un producto fabricado de plástico dependendo da súa forma e tamaño.

● Identificar obxectos fabricados con plásticos compostos.

● Recoñecer a importancia dos distintos materiais empregados na fabricación de fibras téxtiles
para aplicacións distintas.

● Distinguir os distintos tipos de derivados da madeira.

● Entender o proceso de fabricación do papel.

● Diferenciar os distintos tipos de materiais cerámicos segundo o seu proceso de fabricación.

● Determinar de qué maneira se pode mellorar un formigón.

UD.11  O CIRCUITO PNEUMÁTICO 

Obxectivos:

● Coñecer as unidades de presión e magnitudes fundamentais de pneumática.

● Saber cáles son os elementos máis importantes dun circuíto pneumático.
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● Recoñecer as válvulas e distribuidores dun circuíto pneumático pola súa simboloxía.

● Entender cómo funcionan interiormente algúns distribuidores pneumáticos.

● Representar graficamente, mediante a simboloxía normalizada, instalacións sinxelas
pneumáticas.

Contidos:
O circuíto pneumático.

● Magnitudes e unidades.

● Elementos dun circuíto. Productores e tratamento do aire, redes de distribución, reguladores
e elementos de accionamento final (cilindros e motores).

● Simboloxía pneumática.

● Montaxe e experimentación con circuítos pneumáticos.

● Montaxe e experimentación de distintos circuítos pneumáticos 

● Representación secuencial e lóxica á hora de debuxar circuítos pneumáticos utilizando
simboloxía normalizada.

● Proceso de análise e descubrimento do funcionamento interno de distintas válvulas
pneumáticas. 

● Explicación do funcionamento de circuítos pneumáticos e 

● Resolución de problemas sinxelos relacionados con pneumática. 

● Interpretación do funcionamento de circuítos pneumáticos sinxelos a partir da súa
representación simbólica.

● Recoñecemento da importancia industrial do emprego do aire a presión en moitos dos
procesos de fabricación e manipulación de pezas.

● Curiosidade polo funcionamento e manipulación para montar elementos pneumáticos  reais,
formando circuítos funcionais.

● Interese por coñecer o funcionamento interno de válvulas e distribuidores.

● Vontade para incorporar termos técnicos ó vocabulario ordinario.

● Colaboración á hora de montar e desmontar circuítos pneumáticos , mediante diferentes
elementos, na aula taller.

● Interese pola análise do funcionamento de diferentes circuítos pneumáticos  representados
sobre o papel.

Criterios de avaliación:

● Coñecer as unidades fundamentais de presión e as súas equivalencias.

● Ser capaz de tratar problemas sinxelos relacionados coa pneumática .

● Recoñecer os distintos elementos dun circuíto pneumático .

● Saber cómo se pode producir e tratar o aire comprimido para poder utilizalo en equipos de
pneumática.

● Representar diferentes válvulas e distribuidores de maneira simbólica.

● Entender o funcionamento dun circuíto pneumático  vendo o seu esquema correspondente.

● Comprender cómo funciona unha válvula ou distribuidor interiormente.

● Experimentar diferentes circuítos pneumáticos , montando os diferentes elementos que os

72



compoñen e comprobando que os resultados se corresponden co esperado.

UD12  FABRICACIÓN DE PEZAS

Obxectivos:

● Coñecer os distintos métodos de fabricación por unión.

● Saber cómo se pode obter unha peza mediante moldeamento.

● Recoñecer pezas obtidas mediante coada.

● Entender en qué consiste a laminación e qué avantaxes e inconvenientes ten este método de
fabricación.

● Valorar as diferentes técnicas empregadas no forxado de pezas.

● Reflexionar sobre a importancia de obter pezas sen arranque de labra, xa que contribúen ó
aforro de material e abaratamento de custos.

● Comprender a importancia das tolerancias nos axustes de pezas.

● Aprender a usar instrumentos de medida e verificación básicos no taller.

● Analizar o impacto medioambiental que pode ocasionar a instalación de talleres e fundicións
para a obtención de pezas sen arranque de labra.

Contidos:

● Fabricación de pezas por unión: ensamblado e tecidos.

● Conformación por fusión: coada por gravidade, sobre moldes de area, á cera perdida, en
molde que xira e coada continua.

● Laminación en quente e en frío.

● Forma en quente e en frío.

● Fabricación mediante corte: corte, cizallado e acuñado.

● Control do proceso de fabricación e calidade da obra: concepto de tolerancia, posición da
tolerancia, indicación da posición, tipos de axustes e instrumentos de medida.

● Impacto medioambiental dos procedementos de fabricación.

● Concepto de rosca. Características dunha rosca. Sistema de roscas e identificación.
Fabricación de parafusos e porcas.

● Mecanizado de pezas mediante máquinas-ferramentas.

● Trade: fixación da peza, cálculo do numero de revolucións (rpm).

● Torno. Principio de funcionamento. Formas das pezas a obter.

● Cepilladora e lixadora. Características.

● Fresadora.

● Limadora e rectificadora.

● Fabricación de pezas mediante separación por calor.

● Oxicorte.

● Fío quente.

● Plasma e láser.
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● Fabricación totalmente automatizada mediante CNC.

● Melloras técnicas de productos acabados

● Proceso seguido para a conformación de pezas mediante sinterizado ou metalurxia de pos.

● Pasos á hora de elaborar un tecido.

● Descrición dos pasos seguidos para a obtención de pezas mediante os seguintes
procedementos de coada ou moldeo por: gravidade, en moldes de permanentes, á cera
perdida, en molde que xira e por inxección.

● Método seguido para a obtención de pezas mediante forxa, segundo o tipo de peza que se
vai obter.

● Mediación de pezas utilizando os instrumentos de medida convencionais, tales como
calibrador ou palmer.

● Análise descritiva dos impactos medioambientais producidos polos distintos procesos de
fabricación e busca de medidas correctoras que reduzan ese impacto ou o eviten.

● Descrición de cada unha das operacións necesarias para elaborar unha peza utilizando o
método de fabricación por arranque de labra.

● Representación gráfica da peza que se desexa obter, indicando tanto as súas cotas coma a
posición da tolerancia.

● Normas para un uso correcto de serras, limas e machos e chumaceiras (tarraxas) de roscar.

● Determinación do número de revolucións con que debe xirar a ferramenta ou peza cando se
está utilizando unha máquina-ferramenta.

● Concienciación das avantaxes e inconvenientes que supón a instalación dunha fábrica para a
obtención de pezas por corte ou separación en zonas próximas a núcleos urbanos.

● Valoración do desenvolvemento social e industrial que supón a aplicación de tecnoloxías
como as estudiadas nesta unidade no proceso de obtención de pezas.

● Vontade por incorporar novos termos técnicos aprendidos á linguaxe habitual.

● Admiración polo descubrimento das técnicas de coada ou moldeo para a fabricación de
pezas con forma complexa.

● Participación activa nos grupos de traballo para a fabricación dun pequeno proxecto ou na
realización de determinadas prácticas na aula taller.

Criterios de avaliación:
Coñecer en qué consiste o sinterizado e qué tipo de pezas se obteñen.

● Saber cómo se poden obter os tecidos, así como coñecer as clases de tecidos básicos.

● Aprender a deseñar e, nalgúns casos, realizar moldes para a obtención de pezas por coada.

● Diferenciar o proceso de laminación da forxa, sinalando as técnicas propias de cada unha.

● Entender as avantaxes e inconvenientes do emprego do: corte, cizallado e acuñado.

● Coñecer o concepto de tolerancia e saber indicar a súa posición.

● Manexar adecuadamente instrumentos de medida básicos (calibrador e palmer), así como
instrumentos de comparación (reloxo comparador).

● Valorar o impacto medioambiental producido polos distintos procesos de fabricación
estudiados.

● Desenvolvemento de productos.
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● Normas de seguridade e saúde en centros de traballo.

● Impacto medioambiental dos procedementos de fabricación.
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TECNOLOXÍA da INFORMACIÓN e a COMUNICACIÓN

UD.1 . A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E AS NOVAS TECNOLOXÍAS

Obxectivos

● Adquirir unha visión xeral da evolución histórica das tecnoloxías da información.

● Identificar e analizar problemas cotiáns que poden resolverse con axuda das TIC.

● Valorar as posibilidades, achegas e riscos da sociedade da información.

● Coñecer distintas profesións e actividades directamente relacionadas coas tecnoloxías da 
información.

Contidos

● As tecnoloxías da información

● Evolución das tecnoloxías da información.

● Novos desenvolvementos das tecnoloxías da información e a comunicación 
Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia.

● Recoñecemento e valoración do potencial comunicativo que ofrece a tecnoloxía multimedia.

● Interese nos avances que se realizan continuamente na tecnoloxía multimedia, así como na 
aprendizaxe de novas aplicacións.

● Posibilidades e riscos das tecnoloxías da información Aplicacións científicas das TIC

● Informática distribuída

● Aplicacións sociais das TIC

Criterios de avaliación

● Identifica e resolve problemas cotiáns con axuda das TIC.

● Analiza e valora algunhas das influencias das tecnoloxías da información na sociedade actual.

● Identifica diferentes dispositivos multimedia e explica a utilidade de cada un deles.

● Utiliza axeitadamente a terminoloxía habitual relacionada coa materia.

● Le, comprende e resume textos representativos relacionados coas TIC e as súas implicacións.

Ud.2  HARDWARE

Obxectivos

● Identificar os principais compoñentes do ordenador, así como doutros dispositivos con 
prestacións de ordenador, e describir a función de cada un deles.

● Explicar o modo no que o ordenador manipula e almacena a información, así como o esquema 
de circulación desta a través dos seus compoñentes.

● Conectar e configurar os periféricos máis habituais: teclado, monitor, impresora, modem, etc.

● Comparar as características e prestacións de distintos ordenadores.

● Coñecer o concepto de rede local e os distintos elementos que a constitúen.

● Describir o hardware e o software necesario para montar unha rede local con acceso a internet.

● Presentar e describir os distintos tipos de conexións a internet: RTC, RDSI, ADSL e conexión 
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vía satélite.

Contidos

● Datos e información

● Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información.

● Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa.

● Arquitectura de ordenadores

● Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do ordenador e os seus 
periféricos.

● Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus periféricos.

● Dispositivos con arquitectura de ordenador

● Teléfono móbil. Reprodutores multimedia. PDA. Navegadores GPS. Videoconsolas.

● Placa base, chipset e microprocesador

● O reloxo e a velocidade do ordenador.

● Memoria

● Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM CMOS.

● Recompilación, estudo, valoración e resumo de información técnica.

● Comparación das características e prestacións de distintos ordenadores.

● Conectores e portos de comunicación

● Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores.

● Identificación de cada un dos compoñentes do ordenador (placa base, microprocesador, 
memoria RAM, buses, rañuras de expansión, etc.) e comprensión do seu funcionamento.

● Dispositivos de entrada e saída

● Curiosidade por coñecer a composición interna do ordenador e o seu funcionamento, así como 
o dos periféricos.

● Dispositivos de almacenamento

● Discos magnéticos. Discos ópticos. Discos magneto-ópticos. Dispositivos de almacenamento 
baseados en memoria flash.

● Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso dos soportes lóxicos.

● Dispositivos de comunicación. Redes

● Redes locais. Topoloxía dunha rede. Cableado. Redes inarámicas. Conexión a unha rede 
externa (liña telefónica, cable, satélite, ondas radioeléctricas, conexión móbil)

● Instalación e configuración de redes locais, formadas por tres ou máis ordenadores, unha ou 
dúas impresoras e unha conexión a internet.

Criterios de avaliación

● Identifica os distintos elementos físicos que compoñen o ordenador e diferencia as súas 
funcións.

● Interpreta as características que se utilizan habitualmente para definir un ordenador e valóraas 
axeitadamente.

● Coñece a configuración mínima necesaria para o funcionamento dun ordenador persoal.
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● Conecta e configura correctamente distintos periféricos: impresora, modem, teclado, etc.

● Identifica os elementos e compoñentes necesarios para a montaxe dunha rede local de 
ordenadores, provista de acceso a internet.

● Emprega os procedementos necesarios para realizar unha conexión entre varios ordenadores 
e conectar un ordenador a internet.

● Coñece e respecta as normas e criterios establecidos para o uso dos ordenadores e demais 
recursos da aula de informática.

UD.3 SOFTWARE

Obxectivos

● Explicar as principais tarefas e funcións que leva a cabo un sistema operativo.

● Aprender o manexo básico do sistema operativo: acender e apagar o ordenador, arrancar e 
saír das aplicacións, manexo de ventás, montar e desmontar unidades, etc.

● Utilizar distintos accesorios do sistema operativo: caderno de notas, calculadora, gravadora, 
etc.

● Utilizar as ferramentas de xestión de arquivos do sistema operativo (Explorador de Windows, 
Nautilus, etcétera ) para realizar as operacións habituais de mantemento de arquivos (copiar, 
borrar, mover, renomear,...), de carpetas (crear, borrar, mover,...) e de discos (dar formato, 
copiar,...).

● Modificar a configuración do sistema operativo e a do propio ordenador mediante as 
ferramentas que proporciona o propio sistema operativo.

● Coñecer e utilizar as distintas posibilidades de personalización que ofrece o sistema operativo.

● Traballar simultaneamente con varias aplicacións e transferir información entre ellas.

● Habituarse ao uso das axudas do sistema operativo e das aplicacións.

● Coñecer e utilizar algunhas das posibilidades que ofrece unha rede local..

Contidos

● Funcións do sistema operativo

● Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows.

● Recoñecer a importancia de coñecer o manexo do sistema operativo, como paso previo ao uso
doutros programas.

● Interface gráfico de usuario

● Escritorio. Intérprete de comandos.

● Arranque e apagado do ordenador. Posta en marcha e saída do sistema operativo.

● Operacións básicas no escritorio: inicio de aplicacións, adición de elementos, traballo con 
varios escritorios, etcétera.

● Manexo do sistema operativo

● Ventás. Menús. Elementos de interacción.

● Uso dalgunhas das utilidades e accesorios do sistema operativo: calculadora, notas, reprodutor
multimedia, etcétera.

● Estrutura física e lóxica de almacenamento

● Nomenclatura das unidades lóxicas. Sistemas de arquivos. Organización e administración de 
arquivos. Ferramentas de xestión de arquivos.
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● Utilización correcta da ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta.

● Usuarios no sistema operativo

● Configuración e personalización do S.O

● Personalización do sistema operativo: configuración da hora, idioma, fontes, salvapantallas, 
etc.

● Configuración de dispositivos

● Instalación de impresoras. Configuración dunha tarxeta de rede. Configuración dunha rede.

● Instalación e desinstalación de aplicacións

● Mantemento e protección do ordenador

● Almacenamento, administración e recuperación de arquivos e carpetas en distintos soportes: 
discos duros, disquetes, CD, etc.

● Uso responsable do ordenador.

● Traballo en rede

● Utilización de redes locais: compartindo periféricos, programas e ficheiros.

● Interese por coñecer e utilizar as posibilidades que ofrecen as redes locais.

Cr  iterios de avaliación

● Realiza as operacións máis habituais no sistema operativo: arranca aplicacións, abre e pecha 
ventás, etcétera.

● Coñece e emprega algún dos accesorios e utilidades do sistema operativo.

● Realiza correctamente as operacións habituais de mantemento de ficheiros, carpetas e discos: 
crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar o nome, mover, etcétera.

● Escribe correctamente a ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta.

● Traballa simultaneamente con varias aplicacións, e intercambia información entre ellas.

● Utiliza, cando o necesita, o sistema de axuda do sistema operativo e das aplicacións.

● Coñece e utiliza algunhas das posibilidades que ofrece unha rede local.

● Respecta os demais usuarios, evitando modificar a configuración do sistema operativo e a dos 
periféricos.

UD.4. INTERNET E BÚSQUEDA NA REDE

Obxectivos

● Afondar na aprendizaxe do manexo dun ou varios navegadores web e aproveitar as facilidades
que ofrecen para cargar, imprimir, gardar e descargar páxinas web ou elementos contidos 
nelas.

● Desenvolver capacidades de busca, interpretación, discriminación e valoración da información 
obtida a través de internet.

● Adquirir unha visión xeral sobre a web 2.0.

● Facer uso dalgúns dos servizos máis habituais da web 2.0: RSS, Podcast, aplicacións en liña, 
cartografía, etc.

● Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, colaborando ao crecemento
destas e participando en producións colectivas.

● Responsabilizar o alumnado sobre a necesidade de empregar os servizos de internet dentro 
dun marco legal e ético.
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Contidos

● Conceptos básicos na web social

● Servizos da web 2.0. Servidores de servizos na web 2.0.

● Localización, carga e almacenamento de distintos tipos de informacións (páxinas completas, 
textos, imaxes, sons, videos, etc.) na web.

● Valoración da necesidade social de que se coñezan e reclamen os dereitos como usuarios ou 
consumidores dos servizos que ofrece internet.

● Wikis e blogs

● Descrición dun wiki. Participación na Wikipedia.

● Descrición dun blog. Participación nun blog.

● Responsabilidade na difusión e o uso das informacións obtidas ou introducidas en internet.

● Interese pola busca obxectiva de información ante informacións antagónicas procedentes de 
distintas fontes.

● Publicar e compartir fotos e vídeos

● Servizos para publicar fotos. Publicar fotos en Flickr. Banco de imaxes. Servizos para publicar 
vídeos. Publicar vídeos en YouTube.

● RSS e Podcast

● Acceso aos servizos RSS.

● Descarga de Podcast. Creación e publicación de Podcast.

● Xeolocalización e Xeorreferenciación

● Cartografía de Google Maps. Traballar cos mapas de Google Maps.

● Xeorreferenciación en imaxes.

● Ensino-aprendizaxe a distancia: LCMS

● Aplicacións en liña

● Google Docs. Zona clic. Descartes.

● Redes P2P

● Voz sobre IP. Intercambio de arquivos.

● Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco legal e ético.

Criterios de avaliación

● Valora a importancia que están a adquirir as comunicacións telemáticas hoxe en día e coñece 
as súas posibles repercusións.

● Localiza información na rede e carga, imprime e garda páxinas Web ou elementos (texto, 
gráficos, sons, etc.) contidos nelas.

● Participa na edición cooperativa e colaborativa de páxinas ou sitios web en liña.

● Expresa opinións, debáteas e contrástaas coas doutros usuarios dun sitio web que ofreza a 
devandita posibilidade.

● Publica e comparte fotos e vídeos en internet.

● Consulta e difunde noticias mediante os servizos RSS e Podcast.
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● Fai uso de distintas aplicacións en liña para a creación e edición de distintos tipos de 
documentos.

● Utiliza algunhas das posibilidades do servizo de cartografía de Google Maps.

UD.5 TRATAMENTO DIXITAL DE IMAXES

Obxectivos

● Definir os principais conceptos relacionados coas imaxes dixitais: pixel, obxecto, profundidade 
de cor, tamaño, resolución, relación de aspecto, etc.

● Explicar o manexo básico dalgúns editores gráficos.

● Elaborar imaxes e gráficos con distintas aplicacións.

● Aprender o manexo dun programa visualizador de imaxes.

● Describir e poñer en práctica as distintas formas de introducir imaxes no ordenador: escanear, 
creación cun editor gráfico, capturas de pantalla, transferencia dende unha cámara dixital, etc.

● Retocar imaxes empregando aplicacións de retoque fotográfico.

Contidos

● Imaxes gráficas

● Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. Tamaño de imaxe e 
tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de aspecto. Formato de arquivos gráficos.

● Software para visualizar e editar imaxes

● Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. Photoshop.

● Visualización de imaxes de distinta procedencia coa axuda de programas especialmente 
deseñados para iso.

● Obtención de imaxes dixitais

● Dixitalización de imaxes. Capturas de pantalla. Creación cun editor. Transferir fotografías ao 
ordenador. Propiedades dunha imaxe fotográfica.

● Manipular imaxes fotográficas

● Modificar o tamaño. Cambiar o tamaño do lenzo. Axustar a resolución para impresión. 
Conversión de formato.

● Modificar a luminosidade e a cor

● Sistemas de cor. Converter unha imaxe en escala de grises. Equilibrar as cores. Modificar o 
brillo e o contraste. Modificar o ton e a saturación das cores. Modificar as curvas de cor.

● Traballar con seleccións, máscaras e capas

● Seleccionar parte dunha imaxe. Enmarcar unha fotografía. Traballar con capas. Traballar con 
máscaras.

● Composición de fotografías

● Recortar. Transferir o recorte. Escalar e colocar a imaxe da nova capa. Nomear e/ou ancorar a 
capa de selección. Aplicar perspectiva a unha capa e diminuír a súa opacidade.

● Traballar con textos

● Agregar texto ás imaxes. Capas de texto. Edición dun texto.
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● Aplicar filtros e estilos de capa

● Exemplos de filtros.

Criterios de avaliación

● Realiza con medios informáticos debuxos ou deseños baseados en especificacións dadas.

● Sabe utilizar un visualizador de imaxes.

● Obtén imaxes dixitais por distintos procedementos: escanear, captura de pantalla, fotografía 
dixital, etc.

● Manipula imaxes dixitais modificando o seu tamaño, axustando a súa resolución ou 
convertendo o seu formato.

● Retoca imaxes modificando a luminosidade e a cor.

● Modifica imaxes traballando con seleccións, máscaras e capas.

● Fai composicións a partir de dous ou máis imaxes.

● Incorpora textos nas imaxes.

● Modifica imaxes aplicando distintos filtros e estilos de capa.

UD.6  OFIMÁTICA:

Obxectivos

● Deseñar, crear e modificar documentos que conteñen distintos elementos: textos, imaxes, 
sons, vídeos, táboas, etc.

● Manter unha presentación de diapositivas xa creada: ordenar, modificar, eliminar, agregar, etc.

● Realizar unha base de datos

● Levar a cabo unha presentación de diapositivas ante un auditorio.

● Integrar aplicacións ofimáticas e de edición multimedia na elaboración dun proxecto.

Contidos

● Ferramentas ofimática

● Procesador de Texto, folla de cálculo, base de datos

● Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora de crear e transmitir información e 
coñecemento propio. 

● Interese por coñecer as posibilidades que ofrecen os medios informáticos para espertar o 
interese e facilitar a comprensión sobre un tema.

● Deseño de diapositivas. Deseño de presentacións de diapositivas e almacenamento para a súa
utilización posterior. Modificación de presentacións xa creadas: eliminar diapositivas, crear 
novas diapositivas, modificar obxectos (textos, táboas, esquemas,...)

● Integración das presentacións dixitais con elementos que proceden doutras aplicacións 
ofimáticas.

● Valoración de calidades como a claridade, a simplicidade, a orde, a creatividade, a estética, 
etc., na elaboración de documentos de oficina

● Elementos interactivos Hiperenlaces. Botóns de acción. Preparación e realización da 
presentación Transicións. Efectos de animación. Realización de presentacións de diapositivas 
ante un auditorio.
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● Valoración das posibilidades que ofrecen os medios informáticos para a preparación e 
desenvolvemento de exposicións en público.

Criterios de avaliación

● Deseña e crea diapositivas de distintos tipos e inclúe nelas elementos de distinta natureza: 
títulos, imaxes, vídeos, táboas, etc.

● Deseña un documento de texto usando ferramentas avanzadas

● Deseña e realiza unha folla de calculo

● Deseña e realiza unha base de datos

● Leva a cabo unha presentación de diapositivas ante un auditorio.

UD.7   DESEÑO DE PÁXINAS WEB 

Obxectivos

● Integrar a información textual, numérica e gráfica para elaborar contidos propios e publicalos
na Web.

● Utilizar medios web que posibiliten a interacción cos usuarios e formatos que permitan a 
inclusión de elementos multimedia.

● Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na Rede para os incorporar ás súas propias 
producións.

● Desenvolver interese por empregar Internet non só como fonte de recursos, senón tamén como
expositor das súas ideas, creacións e inquietudes.

Contidos

● Funcionamento da World Wide Web.

● Creación e publicación na Web.

● HTML, a linguaxe estándar. Nocións básicas.

● PHP, ASP, Java. Outras linguaxes en servidor.

● Nocións básicas de deseño dunha páxina web.

● Editores web. Follas de estilo. Contorno de traballo de Kompozer.

● Integración de elementos multimedia. Streaming.

● Publicación de páxinas web. Programas clientes FTP.

Criterios de avaliación

●
● Coñecer a terminoloxía básica e o funcionamento da World Wide Web.

● Manexar de forma moi básica a linguaxe HTML.

● Aplicar criterios axeitados ao deseño das súas páxinas web.

● Manexar con soltura software sinxelo de edición web.

UD.8 INICIACIÓN Á  PROGRAMACIÓN

Obxectivos
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● Familiarizar ó alunado cos distintos tipos de linguaxes de programación.

● Reconocer unha linguaxe de programación. 

● Manexar minimamente a programación MSWLOGO.

CONTIDOS

● Linguaxes de programación

● Creacion de un programa

● Entorno de traballo de LOGO

● Primitivas

● Procedimientos. Crear un procedimiento

● Variables.

Criterios de avaliación

● Recoñecer unha linguaxe de programación.

● Manexar o entorno LOGO

UD.9  NOVOS SERVICIOS ON-LINE E ENTORNOS DE TRABALLO

Obxectivos

• Adquirir coñecementos sobre os servicios on-line.

• Manexar algúns dos novos servicios.

• Participar en algún dos novos servicios

• Enumerar servicios do comercio electrónico

• Educación da rede

Contidos

• Comercio electrónico.

• Seguridade e proteción de datos. Cifrado e descifrado.

• Criptografía simétrica e asimétrica

• Clave publica e clave privada. Certificados dixitais

• DNI electrónico.

• Pegada dixital e firma dixitalizacióne-learning

• Traballo on-line

• e-salud

• Net-etiqueta

• Copia privada.  Canon por copia privada

• Licencias de software

• Publicar bajo licencia Creative Commons

Criterios de avaliación

• Reconocer na  rede  os novos servicio.

• Definir cada un dos termos que aparecen nos contidos.

• Publicar na web un artigo con licencia CC.
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

UD.1  OS MATERIAIS: TIPOS E PROPIEDADES

OBXECTIVOS

● Recoñecer a importancia do emprego de materiais polo ser humano ó longo da historia.

● Aprender a clasificar os materiais que se empregan na actualidade, dependendo da materia 
prima da que proceden.

● Coñecer as propiedades máis importantes dos materiais.

● Saber como se poden coñecer algunhas propiedades mecánicas dos materiais, tales como: 
dureza, fatiga, tracción, compresión e resiliencia.

● Aprender a elixir un material dependendo da forma que teña o obxecto, esforzos ós que vai 
estar sometido, condicións externas, etc.

● Valorar a importancia dun uso racional dos materiais para evitar un deterioro do medio 
ambiente e un esgotamento prematuro de recursos..

CONTIDOS

● Estrutura interna dos materiais.

● Tipos de enlaces.

● Enlace metálico.

● Estruturas cristalinas fundamentais.

● Propiedades mecánicas.

● Ensaio de tracción: Diagrama de esforzos-deformacións.

● Outros ensaios: Dureza, resiliencia e fatiga.

● Ensaios non destrutivos.

● Diagrama ferro- carbono

● Tratamentos térmicos é termoquímicos: tipos é propiedades que incorporan nas aliaxes Fe-C. 
Tratamentos anticorrosión.

● Materias de uso técnico: Plásticos, pétreos e cerámicos 

● A reciclaxe dos materiais.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● Describir a relación entre propiedades e estrutura interna dos materiais técnicos de uso 
habitual.

● Seleccionar os materiais para unha aplicación práctica determinada, considerando, xunto as 
súas propiedades intrínsecas, factores técnicos, económicos e medioambientais.

● Coñecer a importancia económica e medioambiental da reciclaxe dos distintos materiais, indivi-
dualizando os distintos procesos

● Recoñecer os puntos importantes no diagrama F-C

● Coñecer os diferentes ensaios de materiais. 

UD.2   PRINCIPIOS DE MÁQUINAS: ENERXÍA, TRABALLO E POTENCIA

CONTIDOS 

● Máquinas
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● Traballo, Definición e unidades

● Enerxía. Tipos de enerxía. Unidades e equivalencias 

● Potencia. Definición. Unidades

● Relación entre traballo, enerxía e potencia

● Rendemento

UD.3  MÁQUINAS TÉRMICAS

OBXECTIVOS

● Identificar os elementos e mecanismos que constitúen unha máquina, recoñecendo en cada 
caso a misión que desempeñan. 

● Relacionar e aplicar as leis da física aos fundamentos de funcionamento de máquinas térmicas

● Recoñecer en situacións diversas o correcto ou  non correcto funcionamento de unha máquina 
térmica e, dado o segundo caso,  aportar solucións.

●  Analizar a composición de unha máquina e determinar a súa potencia e rendemento. . 

● Valorar criticamente a necesidade del aforro enerxético e a exixencia de calidade na 
construción de máquinas.

CONTIDOS

● Principios de termodinámica: Calor, Temperatura

● Procesos P-V

● Clclos de Carnot, Rankine, Otto e Diessel

● Motores térmicos de explosión e por compresión.

● Máquinas de vapor.

● Turbinas de gas.

● Máquinas frigoríficas e bombas de calor.

● CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● Coñecer o ciclo máis adecuado a cada máquina térmica

● Deseñar un procedemento de proba e medida das características dunha máquina ou 
instalación, en condicións nominais e de uso normal.

● Identifica-las partes dun motor térmico e describi-lo seu principio de funcionamento.

● Calcular rendementos en máquinas e a súas relación co aforro de enerxía. 

● Resolver problemas e cuestións relativas ao funcionamento de máquinas.

UD.4 MÁQUINAS ELÉCTRICAS

OBXECTIVOS

● Identificar os elementos e mecanismos que constitúen unha máquina, recoñecendo en cada 
caso a misión que desempeñan. 

● Relacionar e aplicar as leis da física aos fundamentos de funcionamento de máquinas 
eléctricas

● Recoñecer en situacións diversas o correcto ou  non correcto funcionamento de unha máquina 
eléctrica  e, dado o segundo caso,  aportar solucións.

●  Analizar a composición de unha máquina e determinar a súa potencia e rendemento. . 
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● Valorar criticamente a necesidade del aforro enerxético e a exixencia de calidade na 
construción de máquinas.

CONTIDOS

● Principios e leis fundamentais do electromagnetismo: campo magnético, forza exercida por un 
campo sobre una carga o sobre una corrente, et. 

● Forza electromotriz inducida. Comportamento eléctrico da materia.  Constitución xeneral dunha
máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas. 

● Estudo e descrición das máquinas eléctricas rotativas. 

● Potencia. Balance de enerxía no funcionamento dunha máquina eléctrica. 

● Protección en instalacións de máquinas eléctricas. 

● Motores de corrente continúa. Descrición do seu funcionamento. 

● Motores asíncronos. Descrición do seu funcionamento

● Características das mesmas: Velocidade, par.

● Rendemento das máquinas.

● Diferencia entre as potencias consumida e útil.

● Par motor.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● Deseñar un procedemento de proba e medida das características dunha máquina ou 
instalación, en condicións nominais e de uso normal.

● Identifica-las partes dun motor térmico e describi-lo seu principio de funcionamento.

● Calcular rendementos en máquinas e a súas relación co aforro de enerxía. 

● Resolver problemas e cuestións relativas ao funcionamento de máquinas.

UD.5 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

OBXECTIVOS

● Recoñecer a influencia dos circuítos hidráulicos e pneumáticos no funcionamento e control de 
máquinas e de procesos técnicos. 

● Desenvolver a capacidade de interpretación de gráficos e esquemas como símbolos de 
relacións entre elementos e secuencias de efectos nun dispositivo, unha máquina, etc.

● Describir correctamente e de forma razoada os elementos que compoñen un circuíto hidráulico 
ou pneumático e a misión que desempeña cada un. 

● Potenciar a capacidade de montaxe e desmontaxe de circuítos hidráulicos e pneumáticos para 
asegurar o funcionamento dun proceso, así como a calidade de produción.

● Valorar criticamente a influencia da técnica na sociedade e a necesidade do análise crítico de 
situacións e das posibles respostas que se deriven de elo. 

CONTIDOS

● Principios básicos e elementos que integran os circuítos pneumáticos e hidráulicos.

● Principio de Pascal. Lei de continuidade. Teorema de Bernouilli

● Produción, tipos, tratamento dos fluídos.

● Potencia, regulación e control da presión e do caudal.

● Traballo, perda de carga.

● Detectores de posición e de presión.

● Elementos de accionamento, regulación e control.
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● Simboloxía.

● Circuítos característicos de aplicación. 

● Automatización primaria de circuítos.

● Montaxe e instalación de circuítos sinxelos.

● Xeneralidades sobre deseño de circuitos neumáticos e hidráulicos.

● Aplicacións dos circuitos neumáticos e hidráulicos e avantaxes e inconvenientes, a respeito 
dos eléctricos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● A partir da representación esquemática dunha aplicación característica, facer a montaxe dun 
esquema pneumático ou hidráulico.

● Cálculos aplicando: principio de Pascal, lei de continuidade, teorema de Bernouilli

● Aplicar os recursos gráficos e verbais apropiados á descrición da composición e do
funcionamento dunha máquina, dun circuíto ou dun sistema tecnolóxico concreto.

UD.6 SISTEMAS AUTOMÁTICOS 

● OBXECTIVOS

● Recoñecer a importancia dos sistemas automáticos na tecnoloxía actual e a súa influenza no 
progreso. 

● Valorar a realidade dos sistemas automáticos  de control e de produción na calidade do produto
elaborado e no benestar laboral e social. 

● Recoñecer a influencia da ciencia e da técnica no progreso da sociedade. 

● Identificar símbolos e esquemas coa realidade de montaxe dun circuíto do sistema automático. 

● Recoñecer a importancia práctica dos sistemas automáticos de control en exemplos reais da 
vida diaria (medidas de velocidade, de temperatura, de resistencia eléctrica, de iluminación, 
et.). 

CONTIDOS

● Necesidade e aplicacións dos sistemas automáticos de control. 

● Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simboloxía. 

● Tipos de sistemas de control (lazo aberto e lazo cerrado). 

● A  transformada de Laplace. Concepto. Propiedades. Cálculos. 

● A  función de transferencia. Concepto. Polos e ceros. 

● Operacións de los diagramas de bloques. Bloques en serie e en paralelo. Transposición de 
sumadores e  puntos de bifurcación. 

● Sistema estable. Determinación de parámetros.

● Análise da resposta dun sistema de regulación. 

● Funciones de transferencia de algúns sistemas físicos (mecánicos, eléctricos). 

● Compoñentes dun sistema de control. 

● O regulador. Accións básicas de control, proporcional, integral e diferencial. 

● Transdutores e captadores. Concepto e clasificación. 

● Transdutores de posición. Proximidade e desprazamento. Tipos e aplicacións. 

● Transdutores de velocidade. Tacómetros mecánicos e eléctricos. 
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● Transdutores de temperatura. 

● Transdutores de presión. 

● Medida de iluminación. 

● Comparadores e  actuadores. As válvulas de control.  Identificación dos elementos en sistemas
de control sinxelos, para regulación de: temperatura dun recinto, velocidade dun motor 
eléctrico, presión dunha caldeira, nivel de iluminación, etc.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● Aplicar recursos gráficos e verbais na interpretación de sistemas de control de uso frecuente. 

● Describir o montaxe dun sistema de control razoando paso a paso as operacións necesarias 
para

● elo.

● Describir a misión dos distintos elementos que compoñen un sistema de control concreto. 

● Razoar os fundamentos físicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos) que rexen o 
funcionamento

● to dos diversos elementos dun sistema de control en concreto. 

● Resolver correctamente cuestións teóricas, exercicios e problemas.

UD.7  ELECTRÓNICA DIXITAL

OBXECTIVOS

● Recoñecer a influencia que exerce a tecnoloxía moderna na execución, deseño e 
programación de procesos técnicos e industriais. 

● Recoñecer e analizar a evolución que ao longo de estes últimos anos experimentou ol 
tratamento da información e a súa influencia na sociedade. Motivar unha actitude e unha 
disposición favorables cara a elaboración de estratexias persoais de análise de procesos e a 
súa  execución práctica. 

● Potenciar a capacidade de deseño de circuítos lóxicos elementais para controlar o 
funcionamento de dispositivos sinxelos. Desenvolver e afianzar a capacidade de interpretación 
de símbolos, esquemas e planos gráficos de montaxe de circuítos de control e ou  de 
funcionamento

CONTIDOS

● Circuítos dixitais. Concepto. 

● Sistemas de numeración. Sistema binario. Operacións no sistema binario. Códigos. O sistema 
hexadecimal. 

●  Álxebra de Boole. Operacións básicas.  Propiedades da  álxebra de Boole. 

●  Portas lóxicas universais. Portas NOR y NAND.

● Representación de funcións lóxicas. 

● Mapa de Karnaugh. 

● Realización de funciones lógicas mediante funcións elementais. 

● Circuítos combinacionais. Aplicacións. Exemplos (descodificador, codificador, multiplexador...). 

● Aplicacións de los circuítos combinacionais a cálculos aritméticos. 

● Circuítos secuenciais asíncronos e síncronos.  Táboa de fases. 

● Biestables asíncronos e síncronos. Exemplos e aplicacións. 

● Conceptos xenerais de computadoras. Hardware e software. Elementos de unha computadora.
Microprocesadores. Exemplos e  campos de aplicación. 

● Automatización e robótica
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● CRITERIOS DE AVALIACIÓN

● Resolver cuestións, exercicios e problemas. 

● Interpretar e deseñar circuítos combinacionais  e secuenciais. 

● Executar actividades prácticas e posterior detección de errores e corrección dos mesmos.

● Utilizar recursos gráficos e interpretación de símbolismo

ELECTROTECNIA

UD.1 FUNDAMENTOS E FENÓMENOS ELÉCTRICOS

Conceptos

• Electrostática

• Cargas eléctricas

• Estrutura atómica de la materia

• Campo eléctrico, diferenza de potencial e forza electromotriz.

• Carga  eléctrica e capacidade. 

•  Intensidade e densidade de corrente. Resistencia eléctrica. 

• Traballo, enerxía e potencia. Efectos da corrente eléctrica: luz e calor. 

• Efectos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. Seguridade e normas. 

• Magnitudes e unidades eléctricas. 

Criterios de avaliación

• Recoñécense as características atómicas da materia, así como as interaccións que se orixinan 
entre os distintos elementos.

• Recoñecese os campos creados por cargas eléctricas. 

• Recoñecer las características atómicas de la materia, así como as interaccións que se orixinan 
entre distintos elementos.

• Recoñecer los campos creados por cargas eléctricas. 

• Realización de exercicios numéricos cos diferentes conceptos

UD.2 CORRENTE ELÉCTRICA. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

Conceptos

●  Movemento de cargas eléctricas

● El circuíto eléctrico

● Sistema Internacional de unidades

● Resistencia eléctrica y resistividade

●  Lei de Ohm

●  Relación entre U e I mantendo constante R (ensayo experimental de la Ley de Ohm)

● Relación entre R e I mantendo constante U

● Medida de la resistencia de un condutor mediante voltímetro y amperímetro
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● Resistencia de condutores

Criterios de avaliación

● Resultado  problemas sobre a lei de Ohm e a variación da resistencia coa temperatura.

● Realizáronse  cálculos de potencia, enerxía rendemento eléctricos.

● Recoñecesen os efectos químicos e térmicos da electricidade.

● Interpretáronse e  realizáronse  esquemas de circuítos eléctricos, utilizando simboloxía 
normalizada.

● Simplificase  agrupacións serie-paralelo de resistencias.

● Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que inclúen conexións serie e paralelo ou 
varias mallas.

● Identifícanse  as características e formas de conexión de aparatos de medida de tensión e 
intensidade.

UD.3 RESOLUCIÓN DE CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

Conceptos

● Lei de Ohm 

● Cálculo de circuítos usando l lei de Ohm

● Cálculo de la resistencia. Cálculo de la resistencia equivalente en circuítos mixtos con tres o 
más resistores

● Cálculo de tensións, intensidades e potencias .  Cálculo de tensións, intensidades e potencias 
en circuítos con tres ou máis resistores

● Asociación de xeradores

●  Leis de Kirchhoff.  Lei dos nos de Kirchoff.  Lei das mallas de Kirchoff

● O ponte de Wheatstone

● Teorema de superposición

● Teorema de Thévenin

● Teorema de Tenelly

● El condensador en corrente continua. Carga de un condensador.Enerxía almacenada nun 
condensador

Criterios de avaliación

● Simplificase agrupacións serie-paralelo de resistencias.

● Realízanse cálculos en circuítos eléctricos de CC que inclúen conexións serie e paralelo o 
varias mallas.

● Identifícanse as características e formas de conexión de aparatos de medida de tensión e 
intensidade.

● Realizase medidas de tensión e intensidade, observando as normas de seguridade dos 
equipos e as persoas.

● Recoñécense as propiedades e a función dos condensadores.

● Simplificase agrupacións serie-paralelo de condensadores.
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UD.4 ELECTROMAGNETISMO

Conceptos

●  Introdución

●  Imáns

● Campos Magnéticos

●  Electromagnetismo. Unha corrente xera un campo magnético

● Intensidade de campo magnético (Η).

●  Máquinas electromagnéticas simples.

● Estudio de los circuítos magnéticos.

●  Forza electromagnética.

●  Un campo magnético produce una corrente eléctrica.

●  Lei de Faraday 

● Xerador elemental 

● Lei de Lenz. Sentido da forza electromotriz inducida. 

● Consecuencias dos fluxos variables.

● Correntes de Foucault

● Histéreses Magnética

● Autoindución. Coeficiente de autoindución.

Criterios de avaliación

● Recoñecemento as características dos imáns así como de los campos magnéticos que 
orixinan.

● Recoñecemento los campos magnéticos creados por condutores recorridos por correntes 
eléctricas.

● Realízanse cálculos básicos de circuítos magnéticos, utilizando as magnitudes adecuadas e as
súas unidades.

● Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas.

● Descríbense as experiencias de Faraday.

● Relaciónanse a lei de indución de Faraday coa produción e utilización da enerxía eléctrica.

● Recoñécese o fenómeno da autoindución.

UD.5 CIRCUÍTOS DE CORRENTE ALTERNA

Conceptos

● Xeradores de corrente alterna monofásica

● Valores máximos e eficaces, período, frecuencia e fase 

● Comportamento de los receptores en corrente alterna
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● Concepto de resistencia, reactancia y impedancia

● Cálculos de circuítos en corrente alterna monofásica

● La potencia en los circuítos de corrente alterna 

● Cálculo de la corrección del factor de potencia

● Resonancia y admitancia en un circuíto de corrente alterna

Criterios de avaliación

● Identifícanse as características de una sinal sinusoidal.

● Recoñecesen os valores característicos de la CA.

● Descríbense as relaciones entre tensión, intensidade e potencia en circuítos básicos de CA con
resistencia, con autoindución pura e con condensador.

● Se han realizado cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de CA con 
acoplamento serie de resistencias, bobinas y condensadores.

● Debuxase ls triángulos de impedancias, tensións e potencias en circuítos de CA con 
acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores.

● Calculase o factor de potencia de circuítos de CA.

● Realízanse medidas de tensión, intensidade, potencia e factor de potencia, observando as 
normas de seguridade dos equipos e as persoas.

● Relacionase o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica.

● Identificase a maneira de corrixir el factor de potencia dunha instalación.

● Realízanse cálculos de caída de tensión en liñas monofásicas de CA.

UD.6 MÁQUINAS ELÉCTRICAS E MEDIDAS I

Conceptos

● Estudio de los motores de c.c.

● Forza contraelectromotriz.

●  Balance de potencias. Rendemento. Par motor

● Motor de excitación serie.

● Motor de excitación Shunt.

● Motor de excitación independente

● Motor de excitación composta.

● Medida en sistemas trifásicos

● Medida da potencia de un sistema trifásico a catro condutores

● Con tres vatímetros

● Sistema equilibrado

● Medida de la potencia de un sistema trifásico a tres condutores

● Con tres vatímetros con receptores conectados en triángulo

● Sistema equilibrado
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● Método dos dos vatímetros

● Medida da potencia reactiva en circuítos trifásicos

Criterios de avaliación

● Clasifícanse as máquinas de corrente continua segundo a  súa excitación.

● Interpretase  a placa de características dunha máquina de corrente continua.

● Identifícanse os elementos que compoñen indutor e inducido.

● Recoñece a función do colector.

● Describe a reacción do inducido e os sistemas de compensación.

● Se ha medido la intensidade de un arranque con reóstato.

● Inverteuse a polaridade dos devanados para comprobar a inversión do sentido de xiro.

● Obsérvanse as medidas de seguridade adecuadas durante los ensaios.

● Reforzar estes coñecementos con exercicios específicos e con prácticas de taller para cada 
tipo.

● Para acabar é interesante que se realicen prácticas de manobras de arranque e inversión de 
xiro, etc. con medicións.

UD.7 MÁQUINAS ELÉCTRICAS E MEDIDAS II

Conceptos

• Introdución. Clasificación.

• Campo magnético xiratorio.

• Motor bifásico. Motor trifásico. Motor asíncrono.

• Constitución: Motor asíncrono trifásico de rotor en gaiola de esquío. Característica mecánica. 
Caixa de conexións do motor asíncrono.

• Motor asíncrono trifásico de rotor bobinado

• Placa de características de motores de c.a.

• Manexo de datos técnicos.

• Inversión del sentido de xiro de los motores de indución.

• Motor asíncrono monofásico. Motor monofásico de fase partida. Motor monofásico de 
condensador.

• Motor monofásico con espira de sombra. Motor universal.

• Motores especiais.

• Motor paso a paso.

• Servomotor 

• Motor síncrono trifásico. Constitución Características

Criterios de avaliación

• Clasificáronse  as máquinas rotativas de corrente alterna.

• Identificáronse o s elementos que constituen un motor de indución trifásico.

• Interprétanse  a placa de características.

• Descríbense as conexións dos devanados relacionándoas coa caixa de bornes.

• Establecese a diferencia de funcionamento dos rotores de gaiola  de esquío e bobinado.

94



• Interpretase  a característica mecánica de un motor de indución.

• Consulta información técnica y comercial de diferentes fabricantes.

• Realización de cálculos de comprobación das características descritas na documentación 
técnica.

UD.8  INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

Contidos

• Xeración, transformación, distribución e transporte da enerxía eléctrica. 

• Instalacións de iluminación, calefacción e forza motriz: normas e seguridade. 

• Consumo enerxético e estratexias de aforro en instalacións eléctricas domésticas e industriais. 

Criterios de avaliación

• Interpretación de esquemas de instalacións eléctricas en planta

• Cálculo do consumo dun electrodoméstico

• Interpretación dunha factura de enerxía eléctrica

• Saber cómo se produce enerxía eléctrica.

• Describir como se transporta a enerxía eléctrica.

• Calcular os parámetros relacionados co transporte e o consumo de enerxía.

• Describir os compoñentes dun circuíto, unha liña.

• Describir as características dun elemento.

• Coñecer como se dividen as subestacións transformadoras.

• Coñecer as partes dunha estación de enlace.

• Coñecer e describir a función dos dispositivos de mando e protección do usuario.

    

UD.9 ELECTRÓNICA

Contidos

● Semicondutores. Díodos, transistores e tiristores. Verificación dos valores característicos. 

● Rectificadores, amplificadores e multivibradores. Fontes de alimentación. 

● Circuítos integrados: amplificadores operacionais e circuítos lóxicos. 

● Circuítos básicos de control de potencia e de tempo. 

● Elaboración e interpretación de esquemas electrónicos de circuítos característicos empregando
a simboloxía normalizada. 

● Eficiencia enerxética dos dispositivos electrónicos. 

Criterios de avaliación

• Identificación de distintos compoñentes electrónicos, así como das súas funcións e a súa 
simboloxía.

• Recoñecemento da entrada, o proceso e a saída nun sistema electrónico.

• Análise, deseño e aplicación de circuítos dixitais sinxelos.

•  Simulación de circuítos electrónicos para analizar o seu comportamento.
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• Describir o funcionamento, a aplicación e os compoñentes elementais dun sistema electrónico.

• Deseñar, simular e montar circuítos electrónicos sinxelos.

• Coñecer e utilizar axeitadamente a simboloxía electrónica.

• Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

• Relacionar formulacións lóxicas con procesos técnicos e resolver problemas tecnolóxicos 

            sinxelos mediante portas lóxicas.
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4.3.- METODOLOXÍA 

A metodoloxía da materias do departamento necesita ser variada e múltiple tal como son os contidos e 
obxectivos das mesmas.

A.- METODOLOXÍA XERAL

TECNOLOXÍA  e TECNOLOXÍAS 

● Exposición e análise dos contidos da unidade didáctica.

● Explicación dos contidos e estudo e realización de exercicios.

● Corrección dos exercicios e exposición e resposta as dúbidas.

● Creación de grupos de traballo

● Presentación do problema práctico a resolver

● Información, deseño e construción na aula de tecnoloxía do proxecto técnico.

● Presentación do proxecto en publico.

● Utilización da aula de informática e biblioteca para obter información e elaborar a 
documentación do proxecto.

● Uso das T.I.C

● Os temas de informática previstos para a 3ª avaliación irán impartíndose ó longo de todo o 
curso, por mor das necesidades de uso da aula de informática.  O cal pode trasladar parte dos 
temas dunha avaliación anterior a seguinte.

TECNOLOXÍA  e TECNOLOXÍAS DE P.D.C.

● Lectura e análise dos contidos da unidade didáctica

● Exposición de temas con apoio de medios audiovisuais

● Explicación dos contidos e estudo e realización de exercicios.

● Corrección dos exercicios e exposición e resposta as dúbidas.

● Creación de grupos de traballo

● Presentación do problema práctico a resolver

● Información, deseño e construción na aula de tecnoloxía do proxecto técnico.

● Presentación do proxecto en publico.

● Utilización da aula de informática e biblioteca para obter información e elaborar a 
documentación do proxecto.

● Uso das T.I.C

● Os temas de informática previstos para a 3ª avaliación irán impartíndose ó longo de todo o 
curso, por mor das necesidades de uso da aula de informática.  O cal pode trasladar parte dos 
temas dunha avaliación anterior a seguinte.

B.- RECURSOS EDUCATIVOS

TECNOLOXÍA e TECNOLOXÍAS

● Equipos didácticos de construción e montaxe.

● Equipos didácticos de electricidade e electrónica

● Aula de taller de tecnoloxía equipada

● Aula de informática con 30 postos de ordenador.

● Aulas Abalar para 2º ESO
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● Vídeo e DVD didácticos.

● Conexión a internet por cable e wifi en tódalas aulas.

● Aula Virtual

● Robots Educativos

● Libro de texto e outros libros de consulta 

TIC e INFORMÁTICA

• Ordenadores

• Aplicacións  informática

• Aula virtual

4.4.- TEMPORALIZACIÓN

TECNOLOXÍA 2º E.S.O.

● 1ª AVALIACIÓN

UD.1   DEBUXO CO ORDENADOR 

UD.2   MATERIAIS E MADEIRA
UD.6   O ORDENADOR

● 2ª AVALIACIÓN

UD.3   METAIS

UD.4   ESTRUCTURAS
UD.5   ELECTRICIDADE

● 3ª AVALIACIÓN

UD.7  O SOFTWARE

UD.8  PROCESADOR DE TEXTO WRITER
UD.9  INTERNET

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O.

● 1ª AVALIACIÓN

UD.1   PLÁSTICOS

UD.4   ELECTRICIDADE

UD.6   DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR : DRAW

● 2ª AVALIACIÓN

UD.2   MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

UD.3   MECANISMOS E MÁQUINAS

UD.6  DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR: GIMP, QCAD

● 3ª AVALIACIÓN

UD.5   ENERXÍA

UD.7  FOLLA DE CÁLCULO

UD.8  REDES INFOMÁTICAS: INTERNET

UD.9  INTERNET E COMUNICACIÓN

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O. P.D.C.
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● 1ª AVALIACIÓN

UD.1   PLÁSTICOS

UD.4   ELECTRICIDADE

UD.6   DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR : DRAW

● 2ª AVALIACIÓN

UD.2   MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN

UD.3   MECANISMOS E MÁQUINAS

UD.6  DESEÑO GRÁFICO CON ORDENADOR: GIMP, QCAD

● 3ª AVALIACIÓN

UD.5   ENERXÍA

UD.7  FOLLA DE CÁLCULO

UD.8  REDES INFOMÁTICAS: INTERNET

● UD.9  INTERNET E COMUNICACIÓN

TECNOLOXÍA 4º ESO      

● 1ª AVALIACIÓN

UD.1   HARDWARE E SOFTWARE

UD.2  DESEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR

● 2ª AVALIACIÓN

U.D.3ElECTRICIDADE e ELECTRÓNICA
UD.4 TECNOLOXÍAS DA COMUNICACIÓN. INTERNET

U.D.5 CONTROL E ROBÓTICA

 

● 3ª AVALIACIÓN

UD.6 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

UD.7 AS INSTALACIÓNS NA VIVENDA

UD.8 A TECNOLOXÍA E O SEU DESENVOLVEMENTO HISTÓRICO

 
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I        

● 1ª AVALIACIÓN

UD.1   CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

UD.2  ENREXÍA E AS SÚAS TRANFORMACIÓNS

UD. 3 ENERXÍAS NON RENOVABLES

● 2ª AVALIACIÓN

U.D.4 ENERXÍAS RENOVABLES
UD.5 ELEMENTOS TRANSMISORES DE MOVEMENTO

U.D.6 ELEMENTOS TRANSFORMADORES DE MOVEMENTO
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UD. 7 ELEMENTOS DE MÁQUINAS

 

● 3ª AVALIACIÓN

UD.8 PROPIEDADES DE MATERIAS 

UD.9 MATERIAS METÁLICOS

UD. 10 OUTROS MATERIAS DE USO TÉCNICO

UD. 11 PNEUMÁTICA E HIDRÁULICA

UD. 12 FABRICACIÓN DE PEZAS

TECNOLOXÍA da INFORMACIÓN e a COMUNICACIÓN     
             1ª AVALIACIÓN

UD:. 1 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

UD.2   HARDWARE 

UD.3  E SOFTWARE

● 2ª AVALIACIÓN

U.D.4 REDES E INTERNET
UD.5 IMAXE

U.D.6 OFIMÁTICA

 

● 3ª AVALIACIÓN

UD.7 PÁXINAS WEB

UD.8  PROGRAMACIÓN

UD. 9  INTERNET E COMUNICACIÓN 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

● 1ª AVALIACIÓN

UD.2   PRINCIPIOS DE MÁQUINAS

UD.3  MÁQUINAS TÉRMICAS

UD.4   MÁQUINAS ELÉCTRICAS

● 2ª AVALIACIÓN

UD.5  ELECTRÓNICA DIXITAL

UD. 6 SISTEMAS AUTOMÁTICOS

● 3ª AVALIACIÓN

UD.1  MATERIAIS

UD.5  PNEUMÁTICA E HIDRAULICA

ELECTROTECNIA           

● ª AVALIACIÓN
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UD.1   FUNDAMENTOS E FENÓMENOS ELÉCTRICOS

UD.2  CORRENTE ELÉCTRICA. CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

UD.3   RESOLUCIÓN DE CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

● 2ª AVALIACIÓN

UD.4  ELECTROMAGNETISMO

UD.5   CIRCUÍTOS DE CORRENTE ALTERNA

UD.6  MÁQUINAS ELÉCTRICAS E MEDIDAS I

● 3ª AVALIACIÓN

UD. 7 MÁQUINAS ELÉCTRICAS E MEDIDAS II

UD8   INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

UD. 9 ELECTRÓNICA

4.5.- AVALIACIÓN

O éxito na avaliación é a mellor motivación posible para o alumnado. Este principio  esta presente no 
proceso avaliador que define esta programación.  

A.-   CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE CURSO

TECNOLOXÍA 2º E.S.O

● Adquirir, mediante a practica, habilidade e destreza no manexo dos distintos instrumentos de 
debuxo.

● Representar a forma e dimensións dun obxecto en proxección diédrica proporcionado e 
intelixible.

● Debuxar, a lapis e a man alzada, as pezas ou partes dun obxecto sinxelo, aplicando normas

             e convencións elementais de representación.

● Expresar e comunicar ideas utilizando os símbolos e o vocabulario axeitados.

● Desenvolver a concepción espacial dos obxectos, así como a necesidade de representalos 
tridimensional, co fin de achegar calquera solución técnica.

● Realizar a perspectiva cabaleira de obxectos tecnolóxicos.

● Aprender a debuxar a escala (redución e ampliación), así como a acoutar perfectamente

              un debuxo.

● Representar mediante programas informáticos de debuxo lineal distintas figuras xeométricas en
dúas e tres dimensións.

● Clasificar materiais de uso común.

● Seleccionar as propiedades máis axeitadas para cada obxecto tecnolóxico.

● Coñecer e diferenciar as propiedades máis importantes dos materiais.

● Valorar a recollida selectiva dos materiais.

● Coñecer as propiedades da madeira e seleccionar distintos tipos en función da aplicación.

● Coñecer o manexo das ferramentas e as técnicas de unión e acabado da madeira.

● Identificar e secuenciar as distintas técnicas de traballo con madeira.

● Coñecer as propiedades básicas dos metais como material de uso técnico. 
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● Coñecer os distintos metais e diferencialos en función das súas características propias.

 de que metal están constituídos diferentes obxectos ou produtos metálicos.

● IdentificarEmpregar as técnicas básicas de traballo con metais.

● Utilizar as ferramentas de forma segura.

● Valorar o impacto ambiental do uso de metais.

● Analizar distintas estruturas, xustificando o porque do seu uso e aplicación.

● Identificar, en sistemas sinxelos, os seus elementos resistentes e os esforzos a que están 
sometidos.

● Coñecer os distintos materiais das estruturas.

●  Resolver problemas sinxelos que contribúan  a reforzar as estruturas.

● Comprender a natureza eléctrica da materia.

●  Definir os conceptos de voltaxe, intensidade e resistencia.

●  Coñecer as unidades das principais magnitudes eléctricas no Sistema Internacional.

●  Describir a lei de Ohm e resolver algún problema sinxelo.

●  Clasificar distintos tipos de materiais palas súas capacidades de condución ou illamento.

●  Describir os distintos elementos dun circuíto.

●  Diferenciar os conceptos de xeradores, receptores e elementos de control.

●  Construír interruptores e pulsadores con elementos caseiros.

●  Montar circuítos con lámpadas en serie e en paralelo, e ser capaces de predicir o seu 
funcionamento.

● Diferenciar hardware e software.

● Clasificar distintos periféricos segundo sexan de entrada, de saída ou de entrada e saída.

● Sinalar as características principais da memoria RAM, os microprocesadores e os dispositivos 
de almacenamento.

●  Describir o uso doutros periféricos, sen entrar en detalles das súas características: módem,

              teclado, rato, impresoras, etc.

● Iniciar e apagar un sistema operativo calquera (Linux, Windows), Escoller algún programa de 
referencia e abrilo, cerralo e desprazar a venta da aplicación.

● Crear unha carpeta persoal con subcarpetas temáticas: fotos, textos, musica.

● Copiar e mover arquivos dunhas carpetas a outras dentro desta carpeta persoal.

● Crear accesos directos a aplicacións, carpetas ou documentos no escritorio.

● Manter posturas saudables a hora de utilizar un ordenador persoal.

● Sinalar as accións que podemos levar a cabo ao utilizar un procesador de textos.

● Extensamente, crear distintos documentos cun procesador de textos e explorar as distintas       
posibilidades que ofrece: táboas, gráficos, formato de parágrafos e paxinas, impresi6n, etc.

●  Utilizar diferentes tipos de letra, tamaños e cores para editar o texto nun procesador de textos.

● Definir rede informática e internet.

● Enumerar os servizos que ofrece internet

● Navegar con soltura dentro das páxinas dunha mesma web.
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● Buscar información de forma precisa nun buscador empregando palabras clave.

● Localizar información mediante un índice temático ou cunha enciclopedia virtual.

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O

● Diferenciar as características fundamentais dos plásticos e clasificalos segundo estas.

● Aprender a clasificar os plásticos en función das súas características e do seu

comportamento ante a calor.

●  Identificar as principais propiedades dos plásticos e aplicar estes coñecementos á hora de 
fabricar obxectos plásticos.

● Describir cales son os principais procedementos de produción dos materiais plásticos.

● Identificar en obxectos da contorno os distintos tipos de plásticos reciclables e non reciclables.

● Coñecer as aplicacións dos plásticos na vida actual e apreciar as vantaxes que presentan 
fronte a envases máis tradicionais.

●  Distinguir entre materiais pétreos e cerámicos, e recoñecer aqueles que máis se utilizan na 
construción.

● Coñecer e diferenciar as propiedades máis importantes dos materiais pétreos.

● Seleccionar o material apropiado, coas propiedades máis adecuadas para cada aplicación.

● Valorar as repercusións ambientais no desenvolvemento tecnolóxico dos materiais. 

● Construír modelos de mecanismos, utilizando materiais diversos.

● Identificar os operadores presentes nas máquinas da contorno.

● Atopar o operador máis adecuado a cada acción.

● Coñecer a diferenza entre enerxías renovables e non renovables. 

● Estudar os combustibles fósiles como fonte de enerxía. 

● Explicar o funcionamento do motor de explosión de catro tempos e o motor de dous tempos.

● Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran o funcionamento da máquina de vapor, o 
motor de explosión ou os motores a reacción. 

● Coñecer as tres principais magnitudes eléctricas, e as unidades en que se miden.

● Manexar con soltura un polímetro para medir as principais magnitudes dun circuíto eléctrico.

● Operar solidamente coa lei de Ohm.

● Definir o concepto de potencia e calculala nos elementos dun circuíto sinxelo.

● Interpretar un recibo eléctrico.

● Montar circuítos sinxelos e predicir o seu funcionamento, tanto de forma teórica como de forma 
práctica.

● Cumprir certas mínimas normas de seguridade nas montaxes eléctricas. 

● Identificar transformacións de enerxía en aparellos eléctricos que utilizamos a diario.

● Describir o funcionamento básico das principais centrais eléctricas en funcionamento no noso 
país.

● Comparar os procedementos empregados para producir enerxía eléctrica nas diferentes 
centrais.

● Clasificar os aparellos eléctricos que utilizamos a diario en función do seu elevado ou reducido 
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consumo de enerxía.

● Describir como leva a cabo o transporte de enerxía eléctrica desde as centrais eléctricas ata os
lugares de consumo. 

●  Diferenciar os mapas de puntos das imaxes vectoriais. 

●  Realizar debuxos xeométricos e artísticos usando algunha aplicación sinxela de deseño 
gráfico como o open draw.  

●  Manexar imaxes dixitais utilizando algunha aplicación específica libre, como o gimp. 

●  Gardar arquivos gráficos con distintos grados de compresión, sinalando as diferenzas.

●  Realizar cálculos con funcións sinxelas nunha folla de cálculo. 

●  Representar graficamente os datos dunha táboa.

●  Elixir un tipo de gráfico ou outro en función dos datos que se representan nunha folla de 
cálculo.

●  Imprimir táboas e gráficos.

● Variar o formato das celas, utilizando criterios que permitan diferenciar os datos introducidos 
polo usuario daqueles que calcula a aplicación, por exemplo.

● Elixir o formato das celas (data, número, etc.) que mellor se adapta aos datos introducidos.

● Coñecer e comprender o funcionamento dunha rede de comunicacións entre computadores.

● Distinguir dous ou máis redes informáticas tendo en conta diferentes criterios: tipo de medio 
físico que conecta os diversos equipos da rede, topoloxía da rede, área que abarca a mesma, 
etc.

● Enumerar e describir con certo detalle os servizos que ofrece Internet.

● Utilizar o correo electrónico, un servizo de chat, a mensaxeiroía instantánea ou un foro

●  Enviar e recibir correos electrónicos cun programa-cliente de correo e vía web.

●  Controlar e identificar o correo lixo ou spam que chega a un computador. 

●  Tomar apuntes, facer os exercicios e outros traballos encomendados, atender as explicacións 
e manter a orde e respecto na clase.

● Analizar os novos grupos e as novas relacións: as comunidades virtuais.

● Mostrar estrutura web: servidor, navegador e páxinas web.

● Aprender a utilizar con soltura programas xestores do correo electrónico.

● Manexar o correo electrónico vía web.

● Coñecer as normas básicas de comportamento á hora de participar en foros de discusión.

TECNOLOXÍA 3º P.D.C.

● Diferenciar as características fundamentais dos plásticos e clasificalos segundo estas.

● Aprender a clasificar os plásticos en función das súas características e do seu      
comportamento ante a calor.

●  Identificar as principais propiedades dos plásticos e aplicar estes coñecementos á hora de 
fabricar obxectos plásticos.

● Identificar en obxectos da contorno os distintos tipos de plásticos reciclables e non reciclables.
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● Coñecer as aplicacións dos plásticos na vida actual e apreciar as vantaxes que presentan 
fronte a envases máis tradicionais.

●  Distinguir entre materiais pétreos e cerámicos, e recoñecer aqueles que máis se utilizan na 
construción.

● Coñecer e diferenciar as propiedades máis importantes dos materiais pétreos.

● Valorar as repercusións ambientais no desenvolvemento tecnolóxico dos materiais.

● Recoñecer as relacións entre as partes dos operadores dun mecanismo máis ou menos 
complexo, propondo posibilidades de mellora. 

● Construír modelos de mecanismos, utilizando materiais diversos.

● Identificar os operadores presentes nas máquinas da contorno.

● Atopar o operador máis adecuado a cada acción.

● Coñecer a diferenza entre enerxías renovables e non renovables. 

● Estudar os combustibles fósiles como fonte de enerxía. 

● Explicar o funcionamento do motor de explosión de catro tempos e o motor de dous tempos.

● Interpretar adecuadamente esquemas que ilustran  o motor de explosión ou os motores a 
reacción. 

● Diferenciar os conceptos de corrente continua e alterna.

● Coñecer as tres principais magnitudes eléctricas, e as unidades en que se miden.

● Manexar con soltura un polímetro para medir as principais magnitudes dun circuíto eléctrico.

● Operar solidamente coa lei de Ohm.

● Definir o concepto de potencia e calculala nos elementos dun circuíto sinxelo.

● Interpretar un recibo eléctrico.

● Montar circuítos sinxelos e predicir o seu funcionamento, tanto de forma teórica como de forma 
práctica.

● Cumprir certas mínimas normas de seguridade nas montaxes eléctricas. 

● Identificar transformacións de enerxía en aparellos eléctricos que utilizamos a diario.

● Describir o funcionamento básico das principais centrais eléctricas en funcionamento no noso 
país.

● Comparar os procedementos empregados para producir enerxía eléctrica nas diferentes 
centrais.

● Clasificar os aparellos eléctricos que utilizamos a diario en función do seu elevado ou reducido 
consumo de enerxía.

● Describir como leva a cabo o transporte de enerxía eléctrica desde as centrais eléctricas ata os
lugares de consumo. 

●  Diferenciar os mapas de puntos das imaxes vectoriais. 

●  Realizar debuxos xeométricos e artísticos usando algunha aplicación sinxela de deseño 
gráfico como o open draw.  

●  Manexar imaxes dixitais utilizando algunha aplicación específica libre, como o gimp. 

● Coñecer e comprender o funcionamento dunha rede de comunicacións entre computadores.

●  Avaliar as vantaxes e inconvenientes de distintas conexións a Internet.

●  Describir a estrutura e o funcionamento da rede Internet.

● Coñecer as redes de banda ancha e describir o seu funcionamento.

● Enumerar e describir con certo detalle os servizos que ofrece Internet.
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● Utilizar o correo electrónico, un servizo de chat, a mensaxeiroía instantánea ou un foro.

●  Enviar e recibir correos electrónicos cun programa-cliente de correo e vía web.

●  Controlar e identificar o correo lixo ou spam que chega a un computador. 

●  Tomar apuntes, facer os exercicios e outros traballos encomendados, atender as explicacións 
e manter a orde e respecto na clase.

● Analizar os novos grupos e as novas relacións: as comunidades virtuais.

● Mostrar estrutura web: servidor, navegador e páxinas web.

● Aprender a utilizar con soltura programas xestores do correo electrónico.

● Manexar o correo electrónico vía web.

● Coñecer as normas básicas de comportamento á hora de participar en foros de discusión.

TECNOLOXÍAS 4º E.S.O.

● Utilizar axeitadamente a folla de cálculo para o tratamento da información numérica.

● Describir os tipos de redes de comunicación de ordenadores.

● Describir, configurar e facer uso das ferramentas necesarias para a conexión dunha pequena
rede local.

● Recoñecer o tipo de aplicación informática empregada en distintos produtos.

● Elixir o programa axeitado segundo as necesidades de cada fase do proceso tecnolóxico.

● Elaborar planos técnicos utilizando unha aplicación informática de debuxo vectorial.

● Acoutar un obxecto técnico cun programa de debuxo vectorial.

● Elaborar circuítos sinxelos cunha aplicación informática.

● Debuxar planos en escala absoluta e configurar as opcións de impresión para imprimir a
distintas escalas.

● Describir o funcionamento, a aplicación e os compoñentes elementais dun sistema electrónico.

● Deseñar, simular e montar circuítos electrónicos sinxelos.

● Coñecer e utilizar axeitadamente a simboloxía electrónica.

● Identificar os bloques de entrada, saída e proceso nun sistema electrónico, e montar circuítos a
partir dos mesmos.

● Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole.

● Relacionar formulacións lóxicas con procesos técnicos e resolver problemas tecnolóxicos
sinxelos mediante portas lóxicas.

● Traballar con orde e respectar as normas de seguridade e hixiene, debido aos riscos que
implica a manipulación de aparellos eléctricos.

● Representar un sistema de telefonía con fíos cos distintos elementos que interveñen (terminal
telefónico, diferentes medios de transmisión e centrais de conmutación) utilizando algúns
conceptos asociados, como largo de banda e as formas de transmisión.
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● Ser capaz de interpretar textos sobre o espectro radioeléctrico como recurso limitado, a
necesidade de repartir as frecuencias para o seu uso e as características xerais de
propagación.

● Describir un sistema de radio, recoñecer a necesidade da modulación e amplificación no
emisor e indicar os distintos bloques do receptor e a súa función.

● Analizar o xeito no que se forman as imaxes na televisión e coñecer as imperfeccións que o
noso cerebro aproveita para captalas.

● Realizar un esquema do proceso: desde a gravación dunha secuencia ata que esta chega aos
nosos receptores.

● Coñecer os efectos das radiacións electromagnéticas, que aparellos emiten radiacións, que
unidades se empregan para medir estas radiacións e que medidas preventivas poden tomarse.

● Construír un dispositivo, a partir dun esquema determinado, capaz de emitir ou recibir ondas
electromagnéticas.

● Coñecer e comprender diversos conceptos básicos da Internet: provedor, dirección IP, dominio,
servidor, protocolo, etcétera.

● Describir basicamente o funcionamento da Internet desde as funcionalidades do protocolo
TCP/IP.

● Identificar as distintas formas de conexión e as súas características principais.

● Manexar con soltura o léxico básico da Internet: argot, acrónimos, termos procedentes do
inglés, etcétera.

● Analizar sistemas automáticos, describir os seus compoñentes e montar automatismos
sinxelos.

● Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir información da contorna. Describir e
clasificar distintos tipos de sensores.

● Deseñar e construír un robot ou sistema automático que sexa capaz de manter o seu
funcionamento en función da información que recibe da contorna.

● Analizar e desenvolver programas informáticos para controlar sistemas automáticos.

● Utilizar simuladores informáticos para verificar e comprobar o funcionamento dos sistemas
automáticos, robots e programas de control deseñados.

● Utilizar o ordenador como ferramenta de adquisición e interpretación de datos, e como
realimentación doutros procesos cos datos obtidos.

● Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías pneumática e hidráulica. 

● Resolver problemas relacionados cos principios físicos básicos do comportamento dos fluídos
pneumáticos e hidráulicos.

● Coñecer os elementos fundamentais que constitúen estes sistemas e describir as súas
características e o seu funcionamento básico. 

● Identificar os diferentes elementos que compoñen os sistemas pneumático e hidráulico e
explicar o seu funcionamento e a súa función no conxunto analizando aplicacións habituais.
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● Utilizar a simboloxía e a nomenclatura necesaria para representar circuítos coa finalidade de
deseñar e construír sistemas pneumáticos e hidráulicos sinxelos capaces de resolver
problemas cotiáns.

● Coñecer a linguaxe técnica e simbólica dos elementos que forman parte das instalacións da
vivenda.

● Realizar distintos planos de instalacións indicando os elementos máis importantes.

● Identificar as instalacións eléctricas interiores dun edificio e dunha vivenda.

● Identificar os compoñentes básicos das instalacións de fontanería e saneamento dunha
vivenda.

● Identificar os compoñentes básicos das instalacións de calefacción dunha vivenda.

● Identificar os compoñentes básicos das instalacións de gas interiores dun edificio e dunha
vivenda.

● Coñecer as normas básicas de seguridade e mantemento das distintas instalacións.

● Coñecer as características da arquitectura bioclimática e de domótica da vivenda. 

● Identificar as distintas fases históricas da tecnoloxía.

● Coñecer os fitos fundamentais do desenvolvemento tecnolóxico.

● Valorar a implicación do desenvolvemento tecnolóxico nos cambios sociais e laborais.

● Realizar unha análise completa, incluíndo a evolución histórica, dalgúns obxectos tecnolóxicos.

● Valorar as posibilidades dun desenvolvemento sostible e os criterios que deben adoptarse
desde un punto de vista enerxético e ambiental á hora de levar a cabo a actividade tecnolóxica.

INFORMÁTICA  4º E.S.O.

● Identifica os distintos elementos físicos que compoñen o ordenador e diferencia as súas 
funcións.

● Interpreta as características que se utilizan habitualmente para definir un ordenador e valóraas 
axeitadamente.

● Coñece a configuración mínima necesaria para o funcionamento dun ordenador persoal.

● Conecta e configura correctamente distintos periféricos: impresora, modem, teclado, etc.

● Coñecer a definición e principais funcións dos sistemas operativos.

● Investigar a evolución histórica dos ordenadores e do microprocesador.

● Diferenciar os distintos tipos de particións dunha unidade de almacenaxe.

● Realizar correctamente documentos ofimáticos con ferramentas avanzadas.

●
● Coñecer as principais características dos dispositivos de captura de imaxes. Diferenciar os 

dispositivos de almacenaxe das imaxes dixitais.

● Comprender e saber explicar os parámetros básicos dunha imaxe dixital. Recoñecer os 
principais formatos de ficheiros de fotografía dixital, a súa extensión e as súas características.

● Manexar con soltura as ferramentas básicas de edición de fotografía dixital.
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● Diferenciar as características dunha imaxe vectorial das dunha imaxe de mapa de bits.

● Coñecer os elementos básicos do deseño dixital e manexar as ferramentas para os crear.

● Coñecer as principais características dos ficheiros de audio. Cálculo de parámetros 
fundamentais.

● Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de audio. Manexar ferramentas básicas de 
edición de son.

● Diferenciar os distintos formatos de ficheiros de vídeo dixital, as súas extensións e 
características. Coñecer os distintos dispositivos de captura de vídeo.

● Manexar con soltura as ferramentas básicas de captura, edición e produción multimedia.

● Coñecer os programas de intercambio de ficheiros e os aspectos legais da súa utilización.

● Coñecer a utilidade dunha presentación e diferenciar os distintos tipos de ficheiros.

● Manexar con soltura software de creación de presentacións.

● Coñecer a terminoloxía básica e o funcionamento de Internet. Protocolos de 
comunicación.

● Definir a descarga directa diferenciándoa doutros sistemas de difusión de ficheiros.

● Comprender a utilidade dun software xestor de descargas.

● Recoñecer un sistema de almacenaxe remota valorando os servizos que ofrece.

● Coñecer os distintos tipos de redes P2P e as aplicacións que as empregan.
        TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I, II, TIC, ELECTROTECNIA

Os criterios de avaliación están recollidos en cada unidade didáctica 

B.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS

TECNOLOXÍA S 2º ,  3º E.S.O. e 3º PDC TECNOLOXÍA 4º ESO e  4º PDC

● Dous exames dos contidos por cada avaliación

● Traballos escritos por cada un dos exames, sobre os contidos relacionados con cada un

● Traballos feitos cos diferentes programas que se estuden nas materias

● Prácticas relacionados con contidos que as permitan

● Elaboración dun proxecto por avaliación 

● Unha exposición oral sobre os contidos designados apoiadas por algún medio audiovisual 

● Para recuperar unha parte realizarán  o traballo que se propña segundo os casos

● A avaliación é continua, as recuperacións de cada control realizarase conxuntamente co control
seguinte. 

INFORMÁTICA 4º ESO E TIC 1º BAC

● Traballos feitos e entregados con e sobre as diferentes aplicacións que se usen
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I, II E ELECTROTECNIA

● Dous exames dos contidos por avaliación 

● Traballos feirtos con aplicacións que se estuden nas materias

● Prácticas relacionadas cos contidos  que as permitan

● Elaboración dun proxecto (solo en Tecnoloxía Industrial I)

● Unha exposición oral sobre os contidos designados apoiadas por algún medio audiovisual 

C.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DE CURSO

TECNOLOXÍA 2º E.S.O:

● A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 30% para a área práctica e 50%
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para a teórica e 20% a entrega dos traballos de informática  

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos controis
teóricos de 3 puntos e nos prácticos 3 punto. As notas de cada apartado sumaranse. 

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final e a entrega de traballos 
voluntarios ao longo do curso.

TECNOLOXÍAS 3º E.S.O

● A puntuación da materia será a suma de tres partes: exame será o 45% da nota que se poderá completar 
coa entrega dun traballo voluntario, o proxecto   45% máis as prácticas ou traballos feitos cos programas 
informáticos que se estuden  contribuirán co a nota o 10% 

● Si se acada menos dun 2 na parte dos exames ou na dos proxectos e prácticas non se poderá
aprobar a avaliación.

TECNOLOXÍAS 3º P.D.C.

●  A puntuación da materia será a suma de tres partes: exame será o 30% da nota que se
poderá completar coa entrega dun traballo voluntario, o proxecto máis as prácticas ou traballos
feitos cos programas informáticos que se estuden  contribuirán co 60% a nota. O 10%
reservarase para o traballo e participación na aula.

● Si se acada menos dun 2 na parte dos exames ou na dos proxectos e prácticas non se poderá
aprobar a avaliación.

TECNOLOXÍA 4º E.S.O

● A puntuación da materia terá una valoración porcentual del 40% para a área práctica e 60%
para a teórica. 

● Para poder superar as avaliacións o alumno necesita acadar un mínimo de media dos controis
teóricos de 4 puntos e nos prácticos 1 punto. As notas de cada apartado sumaranse. 

● As actividades do caderno de traballo diarias, melloraran a nota final.

TECNOLOXÍAS 4º P.D.C.

● A puntuación da materia será a suma de tres partes: exame será o 30% da nota que se
poderá completar coa entrega dun traballo voluntario, o proxecto máis as prácticas ou traballos
feitos cos programas informáticos que se estuden  contribuirán co 60% a nota. O 10%
reservarase para o traballo e participación na aula

● Si se acada menos dun 2 na parte dos exames ou na dos proxectos e prácticas non se poderá
aprobar a avaliación.

● Setembro: exame sobre os contidos mínimos do curso

INFORMÁTICA 

● Suma das diferentes puntuacións acadadas nos diferentes traballo

TECNOLOXÍAINDUSTRIAL I.

● Media das notas das diferentes probas escritas. É necesario sacar máis de un  5 en cada
avaliación para superar o curso
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TECNOLOXÍA da INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

● Suma das puntuacións acadas nos diferentes traballos propostos. É necesario entregar todos
os traballos

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

● Media das notas das diferentes probas escritas en cada avaliación. É necesario sacar máis de
un  5 en cada avaliación para superar o curso

ELECTROTECNIA

● Media das notas das diferentes probas escritas. É necesario sacar máis de un  5 en cada
avaliación para superar o curso

D.- MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN POSITIVA

TECNOLOXÍA 2º E.S.O

● Coñecer os instrumentos que se utilizan na elaboración do debuxo técnico.

● Empregar correctamente os principais instrumentos de medida lineais e angulares.

● Coñecer o que é debuxar a escala e para que serve, e aprender a aplicar escalas de redución
             e ampliación no debuxo técnico

● Coñecer de forma sinxela as propiedades dos materiais utilizando, ademais,o vocabulario
             axeitado.

● Coñecer as distintas formas comerciais da madeira, así como o uso co que están relacionadas.

● Aprender a distinguir entre as madeiras naturais e as artificiais, así como os seus distintos tipos
             e aplicacións.

● Identificar as ferramentas e os útiles que se empregan nas operacións de medida, trazado, 
serrado, limadura e tradeado.

● Coñecer e respectar as normas de seguridade no emprego de ferramentas.

● Diferenciar os distintos tipos de metais que existen segundo as características que teñen.

● Analizar obxectos técnicos metálicos e entender as razóns que conducen a elección
             dun determinado metal no seu deseño.

● Desenvolver habilidades necesarias para manipular correctamente e con seguridade as 
ferramentas

             empregadas no traballo con metais.

● Valorar a reciclaxe como unha necesidade para reducir o impacto ambiental da explotaci6n
             dos metais.

● Aprender a recoñecer estruturas e os seus tipos.

● Coñecer os diferentes tipos de esforzos aos que esta sometida unha estrutura.

● Identificar nunha estrutura os elementos que soportan os esforzos.

● Identificar os esforzos que han soportar os elementos dunha estrutura e os efectos que 
producen sobre estes. 

● Comprender a utilidade da triangulación de estruturas.

● Comprender a influencia da evolución no deseño e na construción de estruturas na nosa forma 
de vida

● Coñecer as principais magnitudes asociadas coa electricidade: voltaxe, intensidade e 
resistencia.

● Comprender a lei de Ohm de forma teórica e practica.
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● Presentar o concepto de circuíto eléctrico e describir os principais símbolos dos elementos dun 
circuíto. 

● Coñecer o funcionamento dos principais elementos xeradores e receptores de electricidade.

● Coñecer as diferenzas entre as circuítos en serie e paralelo.

● Describir os principais efectos da enerxía eléctrica.

●  Manexar as compoñentes básicas que forman os circuítos eléctricos: pilas, lámpadas, 
interruptores

              e cables.

●  Adquirir coñecementos prácticos útiles cando  se traballa con cables, alongadores, enchufes, 
etc.,

             seguindo e respectando as normas básicas  de seguridade.

● Coñecer as distintas partes que forman o hardware dun ordenador persoal.

● Coñecer os principais periféricos que se empregan nos equipos informáticos actuais.

● Diferenciar os periféricos que serven para introducir datos daqueles que se empregan para 
mostrar

             resultados.

● Aprender a conectar e desconectar os periféricos á carcasa do ordenador.

● Presentar como se organiza a información  nun ordenador. Concepto de arquivos e carpetas 
             e operacións básicas con eles. 

● Describir brevemente o sistema de configuración de Linux e presentar algunhas das 
aplicacións mais coñecidas que operan neste sistema

● Familiarizar os alumnos cos procesadores de textos e mostrar e utilizar as operacións mais 
usuais cos documentos de texto: 
- Manexo de arquivos.
- Modificacións básicas do texto: escribir, borrar, cortar, pegar e mover.
- O formato de parágrafos e paxinas. Manexo de táboas e gráficos.
- Impresión de documentos.
- Revisión ortográfica e gramatical busca e substitución numeración e viñetas.

● Describir brevemente o que é a rede informática Internet

● Formatos de arquivos gráficos. Creación de imaxes con Draw.

● Presentar as vantaxes de Internet coma canle de comunicación e coma fonte de información.

● Analizar con detalle os perigos que presenta Internet

● Explicar as servizos que ofrece Internet: world wide web, correo electrónico,  chats,

TECNOLOXÍAS 3º E.SO.

● Clasificación dos materiais plásticos: termoplásticos, termoestables e elastómeros.

● Propiedades dos plásticos e comportamento

● Reciclaxe dos plásticos. 

● Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito.

● Materiais cerámicos e vidros: características.

● Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas,

● Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso.
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● Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin.

● O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cegoñal

● O motor de explosión.

●  Corrente continua.

● Corrente alterna.Central eléctrica.

● Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmnio.

● Polímetro. Voltímetro, ohmímetro e amperímetro.

● A lei de Ohm.

● Potencia. Vatio.

● Circuíto serie, paralelo e mixto.

● Interruptor, pulsador e conmutador. Relé.

● Medida do consumo eléctrico. O quilovatio hora.

● Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica.

● Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

● Enerxía da biomasa. Mapas de puntos.

● Debuxos vectoriais. Aplicacións para o tratamento de imaxes.

● Retoque básico de imaxes dixitais.

● Manexo básico de Qcad.

● Software ofimático: as follas de cálculo.

● A folla de cálculo OpenOffice.org Calc.

● Redes informáticas. Usuarios, dominios e grupos de traballo.  

● Estrutura cliente-servidor. Tipos de redes de computadores.

●  Redes LAN, MAN e WAN. 

● Clasificación. Redes cableadas (Ethernet) e redes inrámicas. 

● A estrutura de Internet e o seu funcionamento. 

● As direccións IP. 

● Os dominios. Adxudicación de dominios.

● Os distintos tipos de conexións a Internet: rede telefónica básica, RDSI, ADSL, cable, satélite, 
banda ancha inaramica e PLC.

● Aldea global e comunidades virtuais.

● Correo electrónico, webmail. Arquivos adxuntos e emoticóns.

● Foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución. 
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● Chat, mensaxería instantánea, webcam.

● Páxina web, servidor, URL.

TECNOLOXÍA 3º P.D.C.

● Clasificación dos materiais plásticos: termoplásticos, termoestables e elastómeros.

● Propiedades dos plásticos e comportamento

● Reciclaxe dos plásticos. 

● Materiais pétreos: area, xeso, grava, mármore e granito.

● Materiais cerámicos e vidros: características.

● Propiedades dos materiais: mecánicas, eléctricas, térmicas, acústicas, ópticas,

● Operadores mecánicos: pancas, poleas e polipastos. Plano inclinado, cuña e parafuso.

● Mecanismos de transmisión. Engrenaxes, correas e cadeas. O parafuso sen fin.

● O mecanismo biela-manivela. O mecanismo leva-seguidor. Excéntrica e cegoñal

● O motor de explosión.

● Corrente continua. Corrente alterna.

● Central eléctrica.

● Voltaxe, intensidade e resistencia eléctrica. Voltio, amperio e ohmio.

● Polímetro. Voltímetro, ohmímetro e amperímetro.

● A lei de Ohm.

● Potencia. Vatio.

● Circuíto serie, paralelo e mixto.

● Interruptor, pulsador e conmutador.

● Medida do consumo eléctrico. 

● O quilovatio hora.

● Tipos de enerxía: mecánica, térmica, química, radiante, acústica e eléctrica.

● Tipos de centrais eléctricas: hidroeléctrica, térmica de combustibles fósiles, 

térmica nuclear, térmica solar, solar fotovoltaica, eólica.

● Aplicacións para o tratamento de imaxes.

● Formatos de arquivos gráficos.

● Creación de imaxes con Draw.
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● Retoque básico de imaxes dixitais.

● Redes informáticas. Usuarios, dominios e grupos de traballo.  

● Estrutura cliente-servidor. Tipos de redes de computadores.

● A estrutura de Internet e o seu funcionamento. 

● Os dominios. Adxudicación de dominios.

● Aldea global e comunidades virtuais.

● Correo electrónico, webmail. Arquivos adxuntos e emoticóns.

● Foros, grupos de noticias (news) e listas de distribución. 

● Chat, mensaxería instantánea, webcam.

● Páxina web, servidor, URL.

TECNOLOXÍA 4º  ESO

● Descubrir e comprende-la relación existente entre a evolución histórica da tecnoloxía e o
desenvolvemento da historia da humanidade.

● Coñece-los fitos fundamentais na historia da tecnoloxía.

● Saber cáles foron as tecnoloxías que deron lugar a cambios nos modelos sociais.

● Recorda-lo concepto de desenvolvemento sostible e as políticas necesarias para levalo a
cabo.

● Deseñar e construír sistemas electrónicos sinxelos como resposta a problemas concretos.

● Saber interpretar esquemas eléctricos e electrónicos e realiza-la montaxe a partir destes,
utilizando para iso distintos soportes.

● Analizar sistemas electrónicos sinxelos para comprende-lo seu funcionamento e coñece-los
compoñentes que os integran e as funcións que realizan.

● Coñece-la función e as aplicacións de distintos circuítos integrados de uso común.

● Utiliza-lo ordenador como ferramenta de traballo.

● Realizar debuxos técnicos en dúas dimensións coa axuda dalgún programa informático.

● Saber que é unha rede de comunicación e cales son os tipos nos que se clasifica.

● Coñecer distintas formas de comunicación, as súas limitacións, custos e características.

● Describir un sistema de comunicación vía satélite e coñece-las súas características.

● Describir un sistema de telefonía móbil, os seus tipos, limitacións, custos e características.

● Entende-lo proceso que segue unha chamada pola rede de telefonía móbil para establecer e
manter unha comunicación.
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● Coñece-la estrutura dunha rede LAN, en particular das redes Ethernet.

● Coñecer e analiza-los procesos lóxicos asociados ó funcionamento do ordenador, e aplica-lo 
coñecemento destes procesos para manipula-lo sistema, configuralo e desenvolver sinxelas 
aplicacións que resolvan problemas concretos.

● Manexar ferramentas informáticas para obter, analizar e representar información,
especialmente a obtida a partir de datos numéricos.

● Asumir de forma activa o avance e a aparición de novas tecnoloxías, incorporándoas ó seu
labor cotián.

● Coñece-los principios, elementos e aplicacións básicas de distintos sistemas de control:
electromecánicos, electrónicos e programados.

● Emprega-los coñecementos adquiridos durante o curso para deseñar, planificar e construír un
robot con elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos, que incorpore sensores para obter
información do contorno e reaccione segundo os datos obtidos por estes.

● Analizar e valorar criticamente a influencia sobre a sociedade do uso das novas tecnoloxías, da
automatización de procesos e do desenvolvemento de robots.

● Desenvolver interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, xerando iniciativas de
investigación, así coma de busca e elaboración de novas realizacións tecnolóxicas.

● Coñece-lo significado dos termos, das siglas e dos acrónimos máis usuais en comunicacións
por ordenador e saber utilizalos.

● Obter un coñecemento básico das funcións que realiza un protocolo de comunicacións e, en
especial, o protocolo TCP/IP.

● Comunicarse con outros usuarios que formen parte dunha comunidade virtual de interese para
o usuario.

● Coñece-las posibilidades que a aprendizaxe virtual ofrece.

INFORMÁTICA

● Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información.

● Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa.

● Arquitectura de ordenadores

● Dispositivos de entrada e saída

● Dispositivos de almacenamento. Dispositivos de almacenamento baseados en memoria flash

● Dispositivos con arquitectura de ordenador

● Placa base, chipset e microprocesador

● O reloxo e a velocidade do ordenador.

● Memoria. Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM 
CMOS.

● Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do ordenador e os seus 
periféricos.
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● Comparación das características e prestacións de distintos ordenadores.

● Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus periféricos..

● Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso dos soportes lóxicos.

● Definición de sistema operativo, funcións e historia.

● Windows XP. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades. O intérprete de 
comandos.

● Linux Ubuntu. Contorno de traballo, manexo e principais utilidades.

● Estrutura física e lóxica da almacenaxe da información.

● Consellos de seguridade e hixiene no ordenador.

● Ferramentas avanzadas do procesador de textos, a folla de cálculo e a base de datos.

● Análise dos fitos históricos na evolución dos equipos informáticos e os seus sistemas 
operativos.

● Utilización de Internet como ferramenta de busca de información e resolución de 
actividades.

● Elaboración de documentos ofimáticos con certa complexidade empregando ferramentas de 
libre distribución.

● Periféricos de entrada para a captura de imaxes dixitais. Soportes de almacenaxe.

● Características básicas da imaxe dixital. Saturación, luminosidade e brillo. Tamaño e resolución
da imaxe dixital.

● Imaxe rasterizada e imaxe dixital.

● Tratamento básico da imaxe dixital con software libre. Os formatos básicos e a súa 
aplicación.

● Ferramentas básicas do tratamento da imaxe dixital. O traballo con capas e os efectos 
artísticos

● Traspaso de fotografías entre dispositivos.

● Modificación dos parámetros fundamentais dunha imaxe: cambio de tamaño e recorte 
dalgunhas zonas. Aplicación de efectos dixitais e retoque dixital da imaxe.

● Proceso de deseño. Elección de elementos, cores, textos e formas.

● Instalación do software necesario para a realización das tarefas de retoque e deseño 
dixital.

● Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas imaxes dixitais.

● Confianza na realización de tarefas de captura, modificación, almacenaxe e transmisión de 
ficheiros fotográficos.

● Busca de recursos libres na rede para os integrar en producións propias.

● Captura de son e vídeo a partir de diferentes fontes.

● Características e formatos do son dixital.

● Edición de audio e efectos de son.

● Características e formatos do vídeo dixital.

● Edición de vídeo dixital e montaxe de audio e vídeo para a creación de contidos 
multimedia.
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● Aplicacións multimedia interactivas.

● Redes de intercambio de ficheiros multimedia.

● Modificación dos parámetros fundamentais dos ficheiros de son aplicando efectos dixitais.

● Localización de elementos multimedia libres para seren empregados nas producións 
propias.

● Interese por aplicar os coñecementos para mellorar o traballo coas súas producións 
multimedia..

● Gusto pola precisión e o traballo reflexivo para obter resultados de calidade.

● Definición de presentación electrónica, formatos e extensións de ficheiros.

● Elementos do contorno de traballo de programas de presentación

● Guión de contidos e traballo previo á elaboración dunha presentación.

● Elementos compoñentes dunha presentación. Deseño de modelos e inserción de obxectos.

● Proceso de creación dunha presentación.

● Interacción co usuario nas presentacións.

● Publicación e formatos de saída das presentacións electrónicas.

● Familiarización co contorno de traballo dun programa de presentacións.

● Creación de guións previos respectando unhas pautas de deseño.

● Historia e fundamento técnico da rede Internet.

● Protocolo TCP/IP..

● Utilización de aplicacións remotas. Editor de documentos en Internet.

● Análise dos fitos históricos, xa superados, no desenvolvemento de Internet.

● Acceso a un mundo virtual e valoración da súa influencia no contorno social.

● Creación do seu propio espazo nunha rede social para participar activamente nela.

● Traballo con documentos on-line e incluso con sistemas operativos remotos coa fin de 
aumentar a independencia dos sistemas operativos locais.

● Análise da infinidade de servizos útiles que ofrece Internet aos seus usuarios.

● Almacenaxe remota. Principais sitios web con discos duros virtuais.

● Análise dos sitios de lecer e utilización dos servizos que ofrecen.

● Uso de aplicacións e tecnoloxías que permitan a difusión das súas propias producións.

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

● O circuíto eléctrico. Características.

● Magnitudes eléctricas: intensidade, voltaxe e resistencia eléctrica. Lei de Ohm. Enerxía e 
potencia

● eléctrica.

● Elementos dun circuíto. Axuste de xeradores e receptores. Elementos de control. Elementos de

● protección.

● Leis de Kirchhoff aplicadas a unha malla e a varias mallas

● Distribución da enerxía eléctrica.
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● Simboloxía e esquemas eléctricos. Interpretación de planos.

● Circuítos eléctricos domésticos.

● Montaxe e experimentación de circuítos eléctricos de cc.

● Normas de seguridade en instalacións eléctricas.

● Representación, mediante diagramas conceptuais, dos distintos elementos que compoñen un 
circuíto eléctrico, indicando a interrelación entre eles, así como os símiles correspondentes.

● Resolución de problemas relacionados coa corrente eléctrica.

● Realización de esquemas eléctricos, utilizando a simboloxía normalizada.

● Determinación experimental, utilizando o instrumento de medida adecuado, de diferentes 
magnitudes eléctricas, dentro dun circuíto. 

● Pasos á hora de determinar as diferentes incógnitas dun circuíto empregando as leis de 
Kirchhoff.

● Montaxe e experimentación con circuítos eléctricos sinxelos típicos de cc. 

● Uso adecuado de normas de seguridade en instalacións eléctricas.

● Interese por descubrir o comportamento da electricidade en circuítos diversos.

● Recoñecemento da importancia social e industrial que supón o emprego da electricidade 
como fonte de enerxía.

● Curiosidade por descubrir o funcionamento de dispositivos eléctricos.

● Relación entre ciencia, tecnoloxía e técnica.

● Terminoloxía de tipo científico e tecnolóxico.

● Sistemas de unidades.

● Concepto de enerxía. Unidades.

● Formas de manifestarse a enerxía.

● Transformacións enerxéticas: consumo e rendemento.

● Aforro enerxético.

● Conversión dunha unidade, magnitude derivada ou fundamental noutro sistema de 
unidades distinto.

● Resolución de problemas de conversión de enerxías.

● Cálculo de enerxías achegadas ou gastadas en función do tipo de enerxía estudado.

● Determinación do rendemento dunha máquina.

● Pautas a seguir para conseguir un aforro enerxético.

● Representación e relación, mediante organigramas, das distintas máquinas empregadas 
para transformar unha enerxía noutra.

● Vontade para incorporar novos termos científicos, tecnolóxicos e técnicos á linguaxe 
habitual.

● Interese por aprender como se poden transformar unhas enerxías noutras mediante 
máquinas, descubrindo o seu rendemento.

● Sensibilización do aforro enerxético como medio que evita un deterioro do medioambiente 
e solución para non provocar un esgotamento prematuro das diversas fontes de enerxía.

● Recoñecemento do emprego de máquinas con nivel de eficiencia enerxética alta para
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● Fontes de enerxía primarias e secundarias.

● Combustibles fósiles:

● Carbón. Tipos. Aplicacións. Productos derivados. Funcionamento dunha central térmica. 
Sectorización. Carbón e medioambiente. Tratamento de residuos.

● Petróleo. Orixe. Pozos. Refinerías. Productos obtidos. Petróleo e medioambiente. 
Tratamento de residuos.

● Enerxía nuclear. Fisión. Compoñentes dunha central. Fusión. Impacto medioambiental. 
Tratamento de residuos.

● Resolución de problemas relacionados coas enerxías non renovables.

● Proceso seguido nunha central térmica para transformar un combustible fósil (xeralmente 
carbón) en enerxía eléctrica.

● Representación gráfica do proceso seguido polo petróleo ou cru ata se converter nun 
hidrocarburo que constitúe unha fonte de enerxía secundaria.

● Descrición do funcionamento dunha central nuclear de fusión e fisión.

● Valoración da importancia dos combustibles fósiles como fontes de enerxía primaria.

● Sensibilización ante o aumento do CO2 e chuvia ácida como consecuencia do uso abusivo 
de combustibles de orixe fósil.

● Interese por incorporar ó vocabulario usual termos tecnolóxicos e técnicos.

● Curiosidade polo funcionamento dunha central nuclear.

● Concienciación dun uso racional das enerxías derivadas do petróleo. 

● Enerxía hidráulica: Compoñentes dun centro hidroeléctrico. Potencia e enerxía obtida 
nunha central hidráulica. Tipos de centrais. 

● Enerxía hidráulica e medio ambiente. 

● Enerxía solar:  Aproveitamento: colectores planos, aproveitamento pasivo, campo de 
helióstatos, colectores cilíndrico-parabólicos, forno solar e placas fotovoltaicas.

● Enerxía eólica: Clasificación das máquinas eólicas.

● Biomasa:

● Residuos sólidos urbanos.

● Proceso de obtención de enerxía eléctrica nunha central hidroeléctrica.

● Resolución de problemas relacionados coa enerxía hidráulica, solar, eólica e biomasa.

● Representación gráfica do funcionamento dunha central de bombeo puro e bombeo mixto.

● Explicación do funcionamento dun colector plano e dun colector cilíndrico-parabólico. 
Transformación de enerxías.

● Análise do funcionamento dun campo de helióstatos.

● Recoñecemento da importancia da enerxía solar e eólica como fontes de enerxía gratis, 
non contaminantes e renovables.

● Interese polo emprego de colectores solares para o aproveitamento térmico da enerxía 
solar.

● Elementos motrices.

● Elementos de máquinas.

● Elementos transmisores de movemento.
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● Axuste entre árbores.

● Transmisión por fricción: exterior, interior e cónica. Cálculos.

● Transmisión mediante poleas e correas.

● Transmisión por engrenaxes. Cálculos.

● Transmisión do movemento entre eixes que se cruzan.

● Cadeas cinemáticas. Representación. Cálculos.

● Relación entre potencia e par.

● Elementos transmisores por cadea e correa dentada.

● Rendemento de máquinas.

● Normas de seguridade e uso de elementos mecánicos.

● Pasos á hora de montar e desmontar diferentes elementos transmisores do movemento.

● Cálculo do número de rpm coa que xirará o eixe conducido se se empregou 

● transmisión, rodas, engrenaxes, cadeas, correas, etc.

● Representación gráfica, mediante o símbolo mecánico correspondente, dunha transmisión 
desde o elemento motriz ata a árbore final.

● Descubrimento da potencia ou enerxía perdida ó transmitila desde a árbore motriz ó lugar 
en que se necesita.

● Valoración do vocabulario técnico.

● Actitude aberta á hora de localizar mecanismos en máquinas reais que se poidan 
identificar cos estudiados nesta unidade.

● Elementos transformadores do movemento: 

● Piñón-cremalleira.

● Parafuso-porca.

● Leva e excéntrica.  

● Biela-manivela. Émbolo. 

● Trinquete. Roda libre.

● Elementos mecánicos de unión: 

● Unión desmontable: bulóns, parafusos de unión, prisioneiros, espárragos, porlóns, 
parafusos de rosca cortante e tirafondos, pasadores, chavetas, lingüetas, etc. Unión fixa: 
remaches, adhesivo, soldadura e unión forzada.

● Realización de problemas sinxelos nos que se pide determinar a potencia, par ou forza 
transmitida a través dun elemento roscado.

● Elaboración do proceso seguido á hora de realizar unha soldadura, elixindo aquel tipo que 
resulte máis adecuado de acordo cos materiais a unir e a función que se vai realizar.

● Acumuladores de enerxía: volantes de inercia e elementos elásticos.

● Elementos disipadores de enerxía (freos) de: zapata, disco, tambor e eléctricos. Sistemas 
de accionamento.

● Embragues de: dentes, disco, cónicos e hidráulicos.

● Outros elementos mecánicos: soportes, chumaceiras de fricción e rodamentos.

● Lubricación de máquinas: manual, a presión e por borboroto.
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● Mantemento de elementos mecánicos.

● Interpretación de planos de montaxe de máquinas sinxelas.

● Identificación de mecanismos en máquinas reais.

● Selección de mecanismos mecánicos para unha tarefa concreta.

● Normas de seguridade e uso de elementos mecánicos.

● Realización de problemas sinxelos relacionados coa acumulación ou disipación de 
enerxía.

● Interese por coñecer o funcionamento de embragues e freos.

● Curiosidade polo emprego de chumaceiras de fricción e rodamentos para optimizar o 
rendemento xeral de máquinas.

● Necesidade de materiais para fabricar obxectos.

● Clasificación dos materiais.

● Propiedades máis importantes dos materiais.

● Esforzos físicos ós que poden estar sometidos os materiais.

● Introdución ós ensaios de materiais.

● Uso racional de materiais.

● Residuos industriais: inertes, tóxicos e perigosos.

● Clasificación dos distintos materiais que podemos encontrar no noso contorno.

● Determinación das propiedades mecánicas máis importantes dun material.

● Análise do tipo de esforzo a que pode estar sometida unha peza dun obxecto en 
función do número de dirección das forzas que actúen sobre el.

● Proceso seguido á hora de realizar un ensaio seguido mecánico determinado sobre un 
material calquera.

● Criterios para a elección adecuada dun material que debe cumprir uns requisitos 
determinados..

● Contribución á hora de adoptar criterios que faciliten unha elección adecuada dos 
materiais.

● Metais ferrosos ou férricos: xacementos e tipos de mineral.

● Proceso de obtención do aceiro e outros productos ferrosos: materia prima, forno alto, 
convertedor e forno eléctrico.

● Coada do aceiro.

● Trens de laminación.

● Productos ferrosos: clasificación e diagrama de ferro-carbono.

● Tipos de aceiro: non aliados e aliados.

● Presentacións comerciais do aceiro.

● Fundicións: tipos e propiedades.

● Impacto medioambiental producido polos productos ferrosos.

● Clasificación dos metais non ferrosos.

● Características, obtención, aliaxes e aplicacións máis importantes dos seguintes 
metais non ferrosos: 
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● Pesados: estaño, cobre, cinc e chumbo.

● Lixeiros: aluminio e titanio. 

●  Ultralixeiros: magnesio.

● Impacto medioambiental durante a extracción, obtención e reciclaxe de productos non 
ferrosos.

● Presentacións comerciais.

● Representación gráfica de aliaxes de ferro carbono en función da temperatura á que se
encontren sometidas e da porcentaxe de carbono.

● Identificación do tipo de aceiro co que poden estar fabricados distintos elementos do 
noso contorno segundo a aplicación á que se destinen.

● Pasos seguidos para a obtención das fundicións máis importantes.

● Curiosidade por entender o funcionamento do forno alto.

● Recoñecemento da importancia de reciclar a chatarra co obxecto de non esgotar os 
minerais de ferro e de contribuír na mellora do medioambiente.

● Contribución á reciclaxe de productos ferrosos, levándoos ós colectores 
correspondentes.

● Vontade de incorporar os novos termos técnicos que van xurdindo ó vocabulario 
habitual.

● Respecto, sensibilización e valoración das solucións e opinións que poidan adoptar 
outros compañeiros

● Plásticos ou polímeros: materia prima, compoñentes aditivos, tipos, conformación de 
plásticos e plásticos compostos.

● Fibras téxtiles: orixe (mineral, vexetal, animal, artificial e sintético).

● Elastómeros.

● A madeira: transformación en productos industriais, derivados.

● O papel: obtención e clases.

● A cortiza: obtención e productos obtidos.

● O vidro.

● Materiais cerámicos: porosos e impermeables.

● Xeso.

● Cemento e os seus derivados.

● Novos materiais.

● Impacto medioambiental.

● Recollida de información relacionada cos plásticos, seguida dunha posterior selección 
de acordo cunhas pautas establecidas con anterioridade.

● Proceso de conformación dun plástico para unha aplicación determinada seguindo 
certas pautas, tales como durabilidade, economía, propiedades mecánicas, etc.

● Identificación de fibras téxtiles e productos plásticos segundo as etiquetas e símbolos 
normalizados escritos sobre eles.

● Pasos que seguir para a obtención de productos de cortiza a partir da materia prima.

● Procesos de fabricación do vidro, do xeso, do cemento e do formigón pretensado.
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● Actitude crítica e positiva fronte ó uso e reciclaxe de materiais plásticos.

● Valoración da importancia da reciclaxe de plásticos para evitar o deterioro do 
medioambiente.

● O circuíto pneumático.

● Magnitudes e unidades.

● Elementos dun circuíto. Productores e tratamento do aire, redes de distribución, 
reguladores e elementos de accionamento final (cilindros e motores).

● Simboloxía pneumática.

● Montaxe e experimentación con circuítos pneumáticos.

● Montaxe e experimentación de distintos circuítos pneumáticos 

● Representación secuencial e lóxica á hora de debuxar circuítos pneumáticos utilizando
simboloxía normalizada.

● Proceso de análise e descubrimento do funcionamento interno de distintas válvulas 
pneumáticas. 

● Explicación do funcionamento de circuítos pneumáticos e 

● Resolución de problemas sinxelos relacionados con pneumática. 

● Interpretación do funcionamento de circuítos pneumáticos sinxelos a partir da súa 
representación simbólica.

● Curiosidade polo funcionamento e manipulación para montar elementos pneumáticos  
reais, formando circuítos funcionais.

● Interese por coñecer o funcionamento interno de válvulas e distribuidores.

● Colaboración á hora de montar e desmontar circuítos pneumáticos , mediante 
diferentes elementos, na aula taller.

● Interese pola análise do funcionamento de diferentes circuítos pneumáticos  
representados sobre o papel.

TECNOLOXÍA da INFORMACIÓN e a COMUNICACIÓN 

● Interese nos avances que se realizan continuamente na tecnoloxía multimedia, así como na 
aprendizaxe de novas aplicacións.

● Informática distribuída

● Aplicacións sociais das TIC

● Datos e información

● Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información.

● Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa.

● Arquitectura de ordenadores

● Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do ordenador e os seus 
periféricos.

● Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus periféricos.

● Dispositivos con arquitectura de ordenador

● Teléfono móbil. Reprodutores multimedia. PDA. Navegadores GPS. Videoconsolas.
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● Placa base, chipset e microprocesador

● O reloxo e a velocidade do ordenador.

● Memoria

● Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. Memoria RAM CMOS.

● Conectores e portos de comunicación

● Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores.

● Identificación de cada un dos compoñentes do ordenador (placa base, microprocesador, 
memoria RAM, buses, rañuras de expansión, etc.) e comprensión do seu funcionamento.

● Dispositivos de entrada e saída

● Curiosidade por coñecer a composición interna do ordenador e o seu funcionamento, así como 
o dos periféricos.

● Dispositivos de almacenamento.  Dispositivos de almacenamento baseados en memoria flash.

● Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso dos soportes lóxicos.

● Dispositivos de comunicación. Redes

● Redes locais. Topoloxía dunha rede. Cableado. Redes inarámicas. Conexión a unha rede 
externa (liña telefónica, cable, satélite, ondas radioeléctricas, conexión móbil)

● Instalación e configuración de redes locais, formadas por tres ou máis ordenadores, unha ou 
dúas impresoras e unha conexión a internet.

● Funcións do sistema operativo

● Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows.

● Escritorio. Intérprete de comandos.

● Arranque e apagado do ordenador. Posta en marcha e saída do sistema operativo.

● Manexo do sistema operativo

● Estrutura física e lóxica de almacenamento

● Nomenclatura das unidades lóxicas. Sistemas de arquivos. Organización e administración de 
arquivos. Ferramentas de xestión de arquivos.

● Utilización correcta da ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta.

● Usuarios no sistema operativo.

● Configuración de dispositivos

● Instalación de impresoras. Configuración dunha tarxeta de rede. Configuración dunha rede.

● Instalación e desinstalación de aplicacións

● Mantemento e protección do ordenador

● Almacenamento, administración e recuperación de arquivos e carpetas en distintos soportes: 
discos duros, disquetes, CD, etc.

● Localización, carga e almacenamento de distintos tipos de informacións (páxinas completas, 
textos, imaxes, sons, videos, etc.) na web.

● Valoración da necesidade social de que se coñezan e reclamen os dereitos como usuarios ou 
consumidores dos servizos que ofrece internet..

● Responsabilidade na difusión e o uso das informacións obtidas ou introducidas en internet.

● Interese pola busca obxectiva de información ante informacións antagónicas procedentes de 
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distintas fontes.

● Publicar e compartir fotos e vídeos

● Servizos para publicar fotos. Publicar fotos en Flickr. Banco de imaxes. Servizos para publicar 
vídeos. Publicar vídeos en YouTube.

● RSS e Podcast

● Acceso aos servizos RSS.

● Descarga de Podcast. Creación e publicación de Podcast.

● Xeolocalización e Xeorreferenciación

● Cartografía de Google Maps. Traballar cos mapas de Google Maps.

● Xeorreferenciación en imaxes.

● Ensino-aprendizaxe a distancia: LCMS

● Aplicacións en liña

● Google Docs. Zona clic. Descartes.

● Redes P2P

● Voz sobre IP. Intercambio de arquivos.

● Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco legal e ético.

● Imaxes gráficas

● Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. Tamaño de imaxe e 
tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de aspecto. Formato de arquivos gráficos.

● Software para visualizar e editar imaxes

● Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. Photoshop.

● Visualización de imaxes de distinta procedencia coa axuda de programas especialmente 
deseñados para iso.

● Obtención de imaxes dixitais

● Dixitalización de imaxes. Capturas de pantalla. Creación cun editor. Transferir fotografías ao 
ordenador. Propiedades dunha imaxe fotográfica.

● Manipular imaxes fotográficas

● Modificar o tamaño. Cambiar o tamaño do lenzo. Axustar a resolución para impresión. 
Conversión de formato.

● Modificar a luminosidade e a cor

● Sistemas de cor. Converter unha imaxe en escala de grises. Equilibrar as cores. Modificar o 
brillo e o contraste. Modificar o ton e a saturación das cores. Modificar as curvas de cor.

● Traballar con seleccións, máscaras e capas

● Seleccionar parte dunha imaxe. Enmarcar unha fotografía. Traballar con capas. Traballar con 
máscaras.

● Composición de fotografías

● Recortar. Transferir o recorte. Escalar e colocar a imaxe da nova capa. Nomear e/ou ancorar a 
capa de selección. Aplicar perspectiva a unha capa e diminuír a súa opacidade.

● Traballar con textos

● Agregar texto ás imaxes. Capas de texto. Edición dun texto.
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● Aplicar filtros e estilos de capa

● Exemplos de filtros.

● Ferramentas ofimática

● Procesador de Texto, folla de cálculo, base de datos

● Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora de crear e transmitir información e 
coñecemento propio. 

● Interese por coñecer as posibilidades que ofrecen os medios informáticos para espertar o 
interese e facilitar a comprensión sobre un tema.

● Deseño de diapositivas. Deseño de presentacións de diapositivas e almacenamento para a súa
utilización posterior. Modificación de presentacións xa creadas: eliminar diapositivas, crear 
novas diapositivas, modificar obxectos (textos, táboas, esquemas,...)

● Integración das presentacións dixitais con elementos que proceden doutras aplicacións 
ofimáticas.

● Valoración de calidades como a claridade, a simplicidade, a orde, a creatividade, a estética, 
etc., na elaboración de documentos de oficina

● Elementos interactivos Hiperenlaces. Botóns de acción. Preparación e realización da 
presentación Transicións. Efectos de animación. Realización de presentacións de diapositivas 
ante un auditorio.

● Valoración das posibilidades que ofrecen os medios informáticos para a preparación e 
desenvolvemento de exposicións en público.

● Funcionamento da World Wide Web.

● Creación e publicación na Web.

● HTML, a linguaxe estándar. Nocións básicas.

● Editores web. Follas de estilo. Contorno de traballo de Kompozer.

● Publicación de páxinas web. Programas clientes FTP.

ELECTROTECNIA

● Electrostática

● Cargas eléctricas

● Estrutura atómica de la materia

● Campo eléctrico, diferenza de potencial e forza electromotriz.

● Carga  eléctrica e capacidade. 

●  Intensidade e densidade de corrente. Resistencia eléctrica. 

● Traballo, enerxía e potencia. Efectos da corrente eléctrica: luz e calor. 

● Magnitudes e unidades eléctricas. 

●  Movemento de cargas eléctricas

● El circuíto eléctrico

● Sistema Internacional de unidades

● Resistencia eléctrica y resistividade

●  Lei de Ohm

● Medida de la resistencia de un condutor mediante voltímetro y amperímetro
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● Resistencia de condutores

● Cálculo de circuítos usando l lei de Ohm

● Cálculo de la resistencia. Cálculo de la resistencia equivalente en circuítos mixtos con tres o 
más resistores

● Cálculo de tensións, intensidades e potencias .  Cálculo de tensións, intensidades e potencias 
en circuítos con tres ou máis resistores

● Asociación de xeradores

●  Leis de Kirchhoff.  Lei dos nos de Kirchoff.  Lei das mallas de Kirchoff

● O ponte de Wheatstone

● Teorema de superposición

● Teorema de Thévenin

● Teorema de Tenelly

● El condensador en corrente continua. Carga de un condensador. Enerxía almacenada nun 
condensador

● Campos Magnéticos

●  Electromagnetismo. Unha corrente xera un campo magnético

● Intensidade de campo magnético (Η).

●  Máquinas electromagnéticas simples.

● Estudio de los circuítos magnéticos.

●  Forza electromagnética.

●  Un campo magnético produce una corrente eléctrica.

●  Lei de Faraday 

● Xerador elemental 

● Lei de Lenz. Sentido da forza electromotriz inducida. 

● Correntes de Foucault

● Histéreses Magnética

● Autoindución. Coeficiente de autoindución.

● Xeradores de corrente alterna monofásica

● Valores máximos e eficaces, período, frecuencia e fase 

● Comportamento de los receptores en corrente alterna

● Concepto de resistencia, reactancia y impedancia

● Cálculos de circuítos en corrente alterna monofásica

● La potencia en los circuítos de corrente alterna 

● Cálculo de la corrección del factor de potencia

● Resonancia y admitancia en un circuíto de corrente alterna

● Estudio de los motores de c.c.

● Forza contraelectromotriz.

●  Balance de potencias. Rendemento. Par motor
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● Motor de excitación serie.

● Motor de excitación Shunt.

● Motor de excitación independente

● Motor de excitación composta.

● Medida en sistemas trifásicos

● Medida da potencia de un sistema trifásico a catro condutores

● Sistema equilibrado

● Medida de la potencia de un sistema trifásico a tres condutores

● Medida da potencia reactiva en circuítos trifásicos

● Introdución. Clasificación.

● Campo magnético xiratorio.

● Motor bifásico. Motor trifásico. Motor asíncrono.

● Constitución: Motor asíncrono trifásico de rotor en gaiola de esquío. Característica mecánica. 
Caixa de conexións do motor asíncrono.

● Motor asíncrono trifásico de rotor bobinado

● Placa de características de motores de c.a.

● Manexo de datos técnicos.

● Inversión del sentido de xiro de los motores de indución.

● Motor asíncrono monofásico. Motor monofásico de fase partida. Motor monofásico de 
condensador.

● Motor monofásico con espira de sombra. Motor universal.

● Motores especiais.

● Motor paso a paso.

● Servomotor 

● Motor síncrono trifásico. Constitución Características

● Xeración, transformación, distribución e transporte da enerxía eléctrica. 

● Instalacións de iluminación, calefacción e forza motriz: normas e seguridade. 

● Consumo enerxético e estratexias de aforro en instalacións eléctricas domésticas e industriais. 

● Semicondutores. Díodos, transistores e tiristores. Verificación dos valores característicos. 

● Rectificadores, amplificadores e multivibradores. Fontes de alimentación. 

● Circuítos integrados: amplificadores operacionais e circuítos lóxicos. 

● Circuítos básicos de control de potencia e de tempo. 

● Elaboración e interpretación de esquemas electrónicos de circuítos característicos empregando
a simboloxía normalizada. 

● Eficiencia enerxética dos dispositivos electrónicos. 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 

● Estrutura interna dos materiais.

● Tipos de enlaces.
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● Enlace metálico.

● Estruturas cristalinas fundamentais.

● Propiedades mecánicas.

● Ensaio de tracción: Diagrama de esforzos-deformacións.

● Outros ensaios: Dureza, resiliencia e fatiga.

● Ensaios non destrutivos.

● Diagrama ferro- carbono

● Materias de uso técnico: Plásticos, pétreos e cerámicos 

● A reciclaxe dos materiais.

● Máquinas Traballo, Definición e unidades

● Enerxía. Tipos de enerxía. Unidades e equivalencias 

● Potencia. Definición. Unidades

● Relación entre traballo, enerxía e potencia Rendemento

● Principios de termodinámica: Calor, Temperatura Procesos P-V

● Clclos de Carnot, Rankine, Otto e Diessel

● Motores térmicos de explosión e por compresión.

● Máquinas frigoríficas e bombas de calor.

●   Constitución xeneral dunha máquina eléctrica. Clasificación de máquinas eléctricas. 

● Estudo e descrición das máquinas eléctricas rotativas. 

● Potencia. Balance de enerxía no funcionamento dunha máquina eléctrica. 

● Protección en instalacións de máquinas eléctricas. 

● Motores de corrente continúa. Descrición do seu funcionamento. 

● Motores asíncronos. Descrición do seu funcionamento

● Características das mesmas: Velocidade, par.

● Rendemento das máquinas. Diferencia entre as potencias consumida e útil.

● Par motor.

● Principio de Pascal. Lei de continuidade. Teorema de Bernouilli

● Principios básicos e elementos que integran os circuítos pneumáticos e hidráulicos.

● Potencia, regulación e control da presión e do caudal.

● Traballo, perda de carga.

● Detectores de posición e de presión.

● Elementos de accionamento, regulación e control. Simboloxía.

● Circuítos característicos de aplicación. 

● Automatización primaria de circuítos.

● Montaxe e instalación de circuítos sinxelos.

● Xeneralidades sobre deseño de circuitos neumáticos e hidráulicos.

● Necesidade e aplicacións dos sistemas automáticos de control. 

● Sistemas de control. Concepto. Representación (diagramas de bloque). Simboloxía. 
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● Tipos de sistemas de control (lazo aberto e lazo cerrado). 

● Operacións de los diagramas de bloques. Bloques en serie e en paralelo. Transposición de 
sumadores e  puntos de bifurcación. 

● Sistema estable. Determinación de parámetros.

● Compoñentes dun sistema de control. 

● O regulador. Accións básicas de control, proporcional, integral e diferencial. 

● Transdutores e captadores. Concepto e clasificación. 

● Transdutores de posición. Proximidade e desprazamento. Tipos e aplicacións. 

● Transdutores de velocidade. Tacómetros mecánicos e eléctricos. 

● Transdutores de temperatura. 

● Transdutores de presión. 

● Comparadores e  actuadores. As válvulas de control.  Identificación dos elementos en sistemas
de control sinxelos, para regulación de: temperatura dun recinto, velocidade dun motor 
eléctrico, presión dunha caldeira, nivel de iluminación, etc.

● Circuítos dixitais. Concepto. 

● Sistemas de numeración. Sistema binario. Operacións no sistema binario. Códigos. O sistema 
hexadecimal. 

●  Álxebra de Boole. Operacións básicas.  Propiedades da  álxebra de Boole. 

●  Portas lóxicas universais. Portas NOR y NAND.

● Representación de funcións lóxicas. 

● Mapa de Karnaugh. 

● Realización de funciones lógicas mediante funcións elementais. 

● Circuítos combinacionais. Aplicacións. Exemplos (descodificador, codificador, multiplexador...). 

● Aplicacións de los circuítos combinacionais a cálculos aritméticos. 

● Circuítos secuenciais asíncronos e síncronos.  Táboa de fases. 

● Biestables asíncronos e síncronos. Exemplos e aplicacións. 

E.- PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO EN CASO DE PERDA DO DEREITO A 
AVALIACIÓN CONTINUA

En caso de que un alumno/a perda o dereito a avaliación debido as causas que se recollen na lei, o 
procedemento a seguir para poder realizar a avaliación será o seguinte, que é comun para todos os cursos das 
materias de Tecnoloxía e Tecnoloxías, salvo o exame práctico de electrónica que será especifico dos cursos de 2º 
ciclo

● Entrega de material de resolución de exercicios.

● Presentación de traballos documentados de temas concretos.

● Presentación de traballos en formato dixital.

● Exame práctico de electricidade

●  Exame práctico de electrónica

● Exame teórica dos contidos mínimos.

Para as materias de Tecnoloxía Industrial I, II, e Electrotecnia:

● Exame  de todos os contidos da materias
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● Entrega de Traballos
Para as materias de Informática de 4º ESO e TIC

● Entrega de todos os traballos pedidos na aula

● Proba práctica de realización de diferentes tarefas a realizar coas aplicacións estudadas

4.6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Como medidas de atención a diversidade existen:

Realización de cursos a través da Aula Virtual o que permite que cada persoa leve o ritmo adecuado ao 
seu aprendizaxe

Tamén para poder reforzar contidos o facelos máis doados contamos con material que cremos que axuda 
o alumnado con maiores dificultades para adquirir os contidos. Este material vai dende operadores mecánicos ou 
eléctricos  ata robots que permiten realizar diferentes actividades. 

Ademais o propio sistema de proxectos axuda a atención a diversidade xa que estes proxectos poden 
variar en dificultade e duración de maneira que se adecúen a cada alumno/a, para que poidan obter os mellores 
resultados.

4.7.- PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

Segundo a circular enviada pola Consellería de Educación ós centros, para a recuperación da materia 

de Tecnoloxía por parte daqueles estudantes que a teñan pendente do curso 2012-2013, é necesario 

por un lado ofertar un plan de traballo e un exame extraordinario en Maio do 2014

Plan de Traballo

Este plan de traballo ofertase dende o departamento de Tecnoloxía para aqueles estudantes 

coa materia suspensa que queiran recuperala sen ir o exame extraordinario de maio. É, por tanto, 

voluntario por parte dos estudantes. Con este plan tratarase de que se recupere a materia ó longo do 

curso seguindo as instrucións que se explicitaran.

 O esquema que seguira este plan de traballo será o mesmo para tódolos cursos cambiando 

unicamente os contidos mínimos e os criterios de avaliación que serán os correspondentes a cada 

nivel. 

O plan de traballo será realizado polo departamento

Esquema:

Entrega dun caderno de exercicios para a realización do mesmo fora do instituto. Este caderno 

dividirase en dúas partes con distintos prazos para a súa realización. No caderno iran os obxectivos a 

cubrir así coma as actividades a realizar polo alumnado.

● Controis periódicos do plan de traballo que consistiran na entrega do caderno para súa 

corrección.

● Proba escrita (ou si é necesario proba práctica) de cada unha das partes do caderno, dúas 

probas ó longo do curso.

Avaliación do plan de traballo
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O plan de traballo será avaliado polo departamento e no caso de que o alumnado esté nun 

programa de PDC será avaliado polo profesor/a que imparta en ese momento a asignatura

Para recuperar a materia pendente será necesario entregar os cadernos correctamente 

cubertos así como acadar un cinco como mínimo en cada unha das probas escritas (ou prácticas si as 

houbera)

Datas do Plan de Traballo:

● Novembro: entrega do  caderno por parte do profesor/a ó alumnado

● 2ª Semana  de Xaneiro: Entrega do caderno por parte do alumno/a para a súa corrección

● 3ª Semana de Xaneiro: 1ª proba escrita

● 1ª Semana de Abril : Entrega do caderno ó profesorado para a súa corrección

● 2ª Semana de Abril: 2ª proba escrita

Estas datas son aproximadas. Serán confirmadas cando sexan aprobadas polo claustro. 

  

Proba Extraordinaria:

Todo o alumnado ten dereito a unha proba extraordinaria no mes de Maio. 

Os criterios de avaliación e os obxectivos de esa proba son os mesmos que para o plan de 

traballo e correspondense cos criterios de avaliación e obxectivos mínimos de cada curso

A realización e a corrección da proba serán levados a cabo pola xefa de departemento

A data da proba extraordinaria será determinada pola dirección do centro

4.8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

TECNOLOXÍA E TECNOLOXÍAS

● Visita educativa para 2º  E.S.O

● Visita educativa para 3º E.S.O

● Visita educativa para 4º  E.S.O

● Participación no concurso de Galicia Innova, no de robótica de Galicia outros que poidan xurdir

● Exposición dos traballos realizados polo alumnado

● Participación na paxina web do centro
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