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ROBÓTICA EDUCATIVA 1ºESO 

 

CURSO 2017-2018 
 

 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Criterio de cualificación para obter a nota de avaliación: 
 
O criterio a seguir, tendo en conta que cando existan máis dunha 
proba ou actividade realizarase previamente a media en cada 
apartado. Requerindo un mínimo de 3 puntos en cada unha das 
probas (escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o 
trimestre, para poder aprobar a avaliación e así aplicar as 
porcentaxes estipuladas. Se a nota en algunha práctica, control, 
proba ou exame é inferior a 3 puntos implicaría suspender o 
trimestre.  
 
Ponderación de cada apartado para calcular a nota media da 
avaliación: 

• 30% Traballos individuais ou Proxecto Tecnolóxico, no caso 
de ser proposto (Mínimo 3 puntos). 

• 40% Probas obxetivas (Mínimo 3 puntos en cada proba) 
• 20% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por mal 

comportamento ou por incumplimento das normas da aula 
implicaría o suspenso automático da avaliación sin posibilidades de 
recuperala ata o exame final de xuño. 

 
 
No caso de non poder realizarse ou non ter rematado o Proxecto 
Tecnolóxico durante o período trimestral aplicarase o seguinte 
baremo: 
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• 70% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba que 
fará media coas demáis probas realizadas durante o trimestre. 

•20% Caderno de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e 
outros traballos. Baixarase 0,2 puntos por cada día sen 
deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por mal 

comportamento ou por incumplimento das normas da aula  
implicaría o suspenso automático da avaliación sin posibilidades de 
recuperala ata o exame final de xuño. 

 
Criterios de calificación del proyecto tecnológico. 

 
• 20% Memoria. 
• 40% Obxeto construido. 
• 30% Traballo individual. 
• 10% Exposición de la memoria. 

 
Este criterio so será de aplicación cando o grado de 
participación no grupo de trabajo sexa aceptable. No caso 
contrario o alumno non poderá participar das notas 
correspondentes a “Memoria”, “obxeto construido”, ou a 
“exposición”, e será avaliado individual e negativamente 
nestes aspectos. Polo tanto, no caso de desidia pode darse o 
caso de que un compoñente do grupo suspenda cando os 
seus compañeiros obteñen boas notas no mesmo proxecto. 

 
 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada 
segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
A calificación final do curso será a media aritmética das 
cualificacións parciais do curso, non se realizará a media se algún 
dos sumandos e inferior a 3. Nese caso non se considerará 
superado o curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa 
do alumno/a o longo do curso. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
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Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 

Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o 
grao mínimo de consecución para superar a materia. E por outra 
parte, empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar 
os básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 

Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 

Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha 
cualificación positiva se non son superados os Indicadores Básicos, 
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pero a cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo 
cara o enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 

Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 

UNIDADE 1: A Robótica. 
 Definición de robótica.  

 Estructura dun robot: partes das que consta 

e función de cada unha. 

 Esquema da súa estructura. 

 Tipos de robots. 

  

UNIDADE 2: Robomind. Un simulador de robot móbil 
programable. 

 Manexo das instrucións básicas do 

programa. 

 Manexo das estructuras de programación 

con bucles e bucles condicionados. 

 Manexo das estructuras de programación 

condicionales e de procesos aleatorios. 

  Programando un salva obstáculos. 

 Programando un localizador de obxecto. 

 Programando una saída dun laberinto. 

 Modificación de mapas e entornos de traballo 

a a partir dun mapa base dado. 

UNIDADE 3: Lego Mindstorms ev3 
 Compoñentes do Lego Mindstorm ev3 

 Interface do bloque eV3. 

 Programación d3o Lego Mindstorm ev 

 Desafíos sinxelos con lego eV3. 

 
UNIDADE 4: Programación con Scratch 

 Elementos do entorno de programación con 

Scratch 

 Bloques de programación con Scratch 

 Crear programas sinxelos con Scratch 
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         UNIDADE 5: Deseño e construcción de diferentes tipos de 
robots. 

 Deseño de robots. 

 Uso de materiais. Materiais de refugallo. 

 Técnicas de fabricación. 

 Construcción de robots. 

 Traballo en grupo. 

 Experimentar, construir, armar e desarmar. 

 Programar o robot ou “darlle vida”. 
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TECNOLOXÍA 2º ESO 

 

CURSO 2017-2018 

 
 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Criterio de cualificación para obter a nota de avaliación: 
 
O criterio a seguir, tendo en conta que cando existan máis dunha 
proba ou actividade realizarase previamente a media en cada 
apartado. Requerindo un mínimo de 3 puntos en cada unha das 
probas( escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o 
trimestre, para poder aprobar a avaliación e así aplicar as 
porcentaxes estipuladas. Se a nota en algunha práctica, control, 
proba ou exame é inferior a 3 puntos implicaría suspender o 
trimestre.  
 
Ponderación de cada apartado para calcular a nota media da 
avaliación: 

• 30% Traballos individuais ou Proxecto Tecnolóxico, no caso 
de ser proposto (Mínimo 3 puntos en cada proxecto). 

• 50% Probas obxetivas.Mínimo 3 puntos en cada proba. 
•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 

as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de recuperala 
ata o exame final de xuño. 

 
 
No caso de non poder realizarse ou non ter rematado o Proxecto 
Tecnolóxico durante o período trimestral aplicarase o seguinte 
baremo: 

• 80% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba que 
fará media coas demáis probas realizadas durante o trimestre. 
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•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 

as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de recuperala 
ata o exame final de xuño. 

 
Criterios de calificación del proyecto tecnológico. 

 
• 20% Memoria. 
• 40% Obxeto construido. 
• 30% Traballo individual. 
• 10% Exposición de la memoria. 

 
Este criterio so será de aplicación cando o grado de 
participación no grupo de trabajo sexa aceptable. No caso 
contrario o alumno non poderá participar das notas 
correspondentes a “Memoria” ,“obxeto construido”, ou a 
“exposición”, e será avaliado individual e negativamente 
nestes aspectos. Polo tanto, no caso de desidia pode darse o 
caso de que un compoñente do grupo suspenda cando os 
seus compañeiros obteñen boas notas no mesmo proxecto. 

 
 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada 
segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
A calificación final do curso será a media aritmética das 
cualificacións parciais do curso, non se realizará a media se algún 
dos sumandos e inferior a 3. Nese caso non se considerará 
superado o curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa 
do alumno/a o longo do curso. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
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Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 

Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte , 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 

Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 

Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
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enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 

Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 
 Sistema diédrico: alzado, planta e perfil dun obxecto. 
 Perspectivas, cabaleira ou isométrica, a man alzada e con papel 
pautado. 
 Acotación e normalización técnica (seccións, liñas, raiados…). 
 Proporcionalidade entre debuxo e realidade. Escalas.  
 Instrumentos de medida: regra graduada, metro de carpinteiro, 
cinta métrica… 
 A madeira. Clasificación, tipos e propiedades, e proceso de 
obtención da madeira. 
 A madeira. Traballo no taller. Ferramentas básicas de traballo. 
Tipos de unión. 
 Mecanismos básicos de transmisión e transformación do 
movemento (polea, polipasto, panca, rodas de fricción, sistemas de 
poleas, engranaxes, parafuso sen fin, sistema de engranaxes, 
manivela-torno,). Constitución e funcionamento. 
 Lei da panca, momento de forzas e relación de transmisión. 
 Aplicacións dos distintos mecanismos. 

 O circuíto eléctrico: representación e simboloxía. 

 Efectos e aplicacións da corrente eléctrica. 

 Precaucións coa corrente eléctrica. Normas de seguridade. 
 Compoñentes do ordenador e periféricos.  
 Procesadores de texto, utilización de ferramentas avanzadas 
(liñas, cadros de texto, marcos de auga, debuxos predeseñados, 
grosores de liña, etc.), deseño e modificación de táboas. 
 Deseño asistido por ordenador. 
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TECNOLOXÍA 3º ESO 

 

CURSO 2017-2018 

 
 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Criterio de cualificación para obter a nota de avaliación: 
 
O criterio a seguir, tendo en conta que cando existan máis dunha 
proba ou actividade realizarase previamente a media en cada 
apartado. Requerindo un mínimo de 3 puntos en cada unha das 
probas( escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o 
trimestre, para poder aprobar a avaliación e así aplicar as 
porcentaxes estipuladas. Se a nota en algunha práctica, control, 
proba ou exame é inferior a 3 puntos implicaría suspender o 
trimestre.  
 
Ponderación de cada apartado para calcular a nota media da 
avaliación: 

• 30% Traballos individuais ou Proxecto Tecnolóxico, no caso 
de ser proposto (Mínimo 3 puntos en cada proxecto). 

• 50% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba. 
•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 

as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de recuperala 
ata o exame final de xuño. 
 
 

No caso de non poder realizarse ou non ter rematado o Proxecto 
Tecnolóxico durante o período trimestral aplicarase o seguinte 
baremo: 

• 80% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba que 
fará media coas demáis probas realizadas durante o trimestre. 
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•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 

as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de recuperala 
ata o exame final de xuño. 

 
Criterios de calificación del proyecto tecnológico. 

 
• 20% Memoria. 
• 40% Obxeto construido. 
• 30% Traballo individual. 
• 10% Exposición de la memoria. 

 
Este criterio so será de aplicación cando o grado de 
participación no grupo de trabajo sexa aceptable. No caso 
contrario o alumno non poderá participar das notas 
correspondentes a “Memoria” ,“obxeto construido”, ou a 
“exposición”, e será avaliado individual e negativamente 
nestes aspectos. Polo tanto, no caso de desidia pode darse o 
caso de que un compoñente do grupo suspenda cando os 
seus compañeiros obteñen boas notas no mesmo proxecto. 

 
 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada 
segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
A calificación final do curso será a media aritmética das 
cualificacións parciais do curso, non se realizará a media se algún 
dos sumandos e inferior a 3. Nese caso non se considerará 
superado o curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa 
do alumno/a o longo do curso. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
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Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 

Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte, 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 

Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 

Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
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enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 

Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 

 
 
UNIDADE 1: Técnicas de expresión e comunicación gráfica 

Representación das vistas ortogonais dun obxecto. 
Vistas en perspectiva; perspectiva cabaleira; perspectiva 

isométrica. 
A escala no debuxo; cortes e seccións. 
 

UNIDADE 2: Circuitos eléctricos. Magnitudes. 
Corriente eléctrica e circuitos eléctricos; magnitudes 

eléctricas.  
Componentes dun circuito eléctrico; xeneradores; cables; 

receptores; elementos de control; elementos de protección: fusibles.  
Circuitos en serie e en paralelo; é ventaxosa a conexión en 

paralelo? 
Lei de Ohm. 
Cálculo en circuitos; circuitos con receptores conectados en 

serie; circuitos con receptores conectados en paralelo; circuitos 
mixtos. 

 
 
Relación entre electricidade e magnetism; Descubrimento de 

Oersted; Principio de inducción de Faraday. 
Enerxía eléctrica consumida; potencia eléctrica. 
Medidas de aforro de energía eléctrica na casa.  
Valoración sobre a prohibición da venta de electrodomésticos 
pouco eficientes. 
 

UNIDADE 3: Determinación de magnitudes. Instrumentos de 
medida 

Instrumentos de medida 
O polímetro 
O calibre pe de rei 
 

UNIDADE 4: Electrónica 
Electricidade e electrónica. 
Resistencias. 
Condensadores. 
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Semiconductores e diodos. 
Transistores. 
Circuitos integrados. 
Identificación dos elementos dun circuito electrónico. 
Montaxe de circuitos electrónicos sinxelos. 
Diferencia de resistencias de valor fixo e resistencias 
variables. 
Funcionamento dun transistor como interruptor. 
Análisis dun circuito electrónico.  

 
UNIDADE 5: Materiales de construcción. 

Os materiais de construcción. 
Evolución dos materiais de construcción. 
Propiedades dos materiais de construcción. 
Materiais pétreos. 
Materiais aglutinantes. 
Materiais compostos. 
Vidros y cerámicas. 
Impacto medioambiental. 
Identificación de materiais de construcción empregados nun 
edificio. 

 
UNIDADE 6: Materiais plásticos 

Os plásticos. 
Clasificación dos plásticos: termoplásticos; termoestables; 
elastómeros; poliamidas. 
Propiedades e aplicacions dos materiais plásticos. 
As fibras textiles. 
Novos materiais: fibra de carbono; nanocompostos de 
carbono; fibra óptica; cristal líquido; semiconductores; 
superconductores. 
Impacto medioambiental e reciclaxe do plástico. 
 

UNIDADE 7: Tecnoloxías da información  e da comunicación 
A información e los ordenadores. 
Compoñentes dun ordenador. 
O ordenador por dentro. 
Funcionamento dun ordenador. 
A comunicación entre o ordenador e os periféricos. 
Tipos de periféricos. 
Outros equipos conectables a un ordenador. 
Análise das especificacions dunha tableta. 
A obsolescencia programada. 
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Lenguajes de programación: Processing. 
Dibuxo con Processing. 
Variables e funcions. 
Repeticións e bucles. 
Eventos de ratón e teclado. 
Traballo con imáxenes. 
Traballo con tablas de datos. Arrays. 
Comparación dun programa e seu diagrama de fluxo. 
Protección do ordenador ante virus informáticos. 
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TECNOLOXÍA 4º ESO 

 

CURSO 2017-2018 

 

 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Criterio de cualificación para obter a nota de avaliación: 
 
O criterio a seguir, tendo en conta que cando existan máis dunha 
proba ou actividade realizarase previamente a media en cada 
apartado. Requerindo un mínimo de 3 puntos en cada unha das 
probas( escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o 
trimestre, para poder aprobar a avaliación e así aplicar as 
porcentaxes estipuladas. Se a nota en algunha práctica, control, 
proba ou exame é inferior a 3 puntos implicaría suspender o 
trimestre.  
 
 Ponderación de cada apartado para calcular a nota media da 
avaliación: 

• 30% Traballos individuais ou Proxecto Tecnolóxico, no caso 
de ser proposto (Mínimo 3 puntos en cada proxecto). 

• 50% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba. 
•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 

as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de recuperala 
ata o exame final de xuño. 
 
 

No caso de non poder realizarse ou non ter rematado o Proxecto 
Tecnolóxico durante o período trimestral aplicarase o seguinte 
baremo: 

• 80% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba que 
fará media coas demáis probas realizadas durante o trimestre. 
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•10% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por incumplir 
as normas da aula ou por mal comportamento implicaría o 
suspenso automático da avaliación sin posibilidades de 
recuperala ata o exame final de xuño. 

 
Criterios de calificación do proxecto tecnolóxico. 

 
• 20% Memoria. 
• 40% Obxeto construido. 
• 30% Traballo individual. 
• 10% Exposición de la memoria. 

 
Este criterio so será de aplicación cando o grado de 
participación no grupo de trabajo sexa aceptable. No caso 
contrario o alumno non poderá participar das notas 
correspondentes a “Memoria” ,“obxeto construido”, ou a 
“exposición”, e será avaliado individual e negativamente 
nestes aspectos. Polo tanto, no caso de desidia pode darse o 
caso de que un compoñente do grupo suspenda cando os 
seus compañeiros obteñen boas notas no mesmo proxecto. 

 
 
Para superar a avaliación precisarase que a media calculada 
segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
A calificación final do curso será a media aritmética das 
cualificacións parciais do curso, non se realizará a media se algún 
dos sumandos e inferior a 3. Nese caso non se considerará 
superado o curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa 
do alumno/a o longo do curso. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
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Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 

Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte , 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 

Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 

Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
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enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 

Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 

 
 
Unidade 1. Electrónica 
 

 Asociación de resistencias. Asociación de condensadores..  

 Funcionamento do transistor. Uso do transistor como interruptor.  

 Semiconductores e diodos. Diodos LED.  
 
Unidade 2. Electrónica dixital 
 

 Plantexamento dixital de problemas tecnolóxicos 

 Portas lóxicas. tipos e familias. 
 
Unidade 3. Tecnoloxía da comunicación 

 

 Os sistemas de comunicacións.  

 O futuro das comunicacións no fogar.  
 
Unidade 4. Control e robótica 

 

 Automatismos.  

 Robots. Compoñentes dun robot. Sistemas de control. 
Elementos dun sistema de control. O movemento de robots.  
 
 
Unidade 5. Neumática e hidráulica 

 

 Fundamentos da neumática. Circuítos pneumáticos.  

 Elementos que compoñen un circuíto pneumático. Simboloxía.  
 
Unidade 6. Instalacións 

 

 Electricidade na casa.  

 Rede de distribución da auga  

 Elementos propios das diferentes redes: electricidade, auga e 
gas.  
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Unidade 7. Historia da tecnoloxía 
 

 Fitos técnicos na historia do ser humano. Os períodos da historia 
desde o punto de vista tecnolóxico.  
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
DA COMUNICACIÓN (TIC) 

4º ESO 
 

CURSO 2017-2018 
 

Instrumentos e porcentaxe de valor de conceptos, procedementos e 
actitudes 

 
Empregaránse probas para realizar o proceso de avaliación que será por 
trimestre e englobará as unidades didácticas impartidas durante o mesmo. As  
probas consistirán nunha parte teórica, para medir os contidos conceptuais, 
que será como mínimo un exáme escrito individual obrigatorio que basará 
sobre os contidos didácticos impartidos durante a avaliación. Non se descarta 
facer algunha proba escrita máis durante a avaliación, aparte do exame de 
avaliación,  que faría media co exame de avaliación( 40 % do total da 
avaliación do trimestre). A nota mínima de cada proba desta parte para poder 
aprobar a avaliación será de 3. 
 
E unha parte práctica, para medir os contidos procedimentais, que 
consistirá na valoración do grao de consecución dos procedementos prácticos 
impartidos. Esta parte estará composta polas actividades prácticas realizadas 
polo alumnado ben individualmente ou en grupo feitas ó longo do trimestre, as 
cales se valorarán con nota de cero a dez. Será obrigatorio para aprobar a 
avaliación que cada alumno teña realizadas, e entregadas ó profesor ó finalizar 
cada unha delas, a totalidade das actividades prácticas requeridas. Serán 
actividades prácticas empregando o ordenador para realizar básicamente na 
aula, e que se farán por tanto durante o desenvolvemento da clase e 
entregadas ó finalizar ésta. Poderá haber algunha actividade puntual  que  se 
poida completar ou realizar na casa, que deberán entregar na sesión de clase 
seguinte. Ademáis esta parte  poderá contar con un exame práctico  individual 
que se fará ó final do trimestre para avaliar o grado de consecución dalgún 
obxectivo e que contaría a partes iguais cás actividades prácticas realizadas(40 
% do total da avaliación do trimestre). A nota mínima de cada práctica será de 
3 para poder aprobar a avaliación. A nota mínima global desta parte para poder 
aprobar a avaliación tamén será de 3. 
 
Os contidos actitudinais: interese, comportamento, disciplina, …  tamén terán 
a súa importancia á hora de avaliar ó alumnado. A avaliación da aprendizaxe 
dos contidos actitudinais só pode, agás casos excepcionais, verificarse a partir 
da observación do comportamento do alumnado, xa que mediante un exame 
un alumno ou alumna podería describir, por exemplo,  unha forma ordenada de 
traballar que non se corresponde cun comportamento ordenado no traballo, 
amosándose, neste caso, que non se aprendeu o contido actitudinal 
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correspondente. Aprender unha actitude, polo tanto, quere dicir que o 
alumnado se comporta de acordo con ela e non só que pode describir tal 
comportamento. Este apartado constituirá o 20% da avaliación do trimestre. E 
dividiráse en dúas partes: Un 10 % será unha nota de 0 a 10 do 
comportamento tido no trimestre tendo en conta actitude, interese, 
participación, disciplina,.. e outro 10 % restante será debido á asistencia a 
clase, valoraráse con unha nota de 0 a 10, calculada segundo as faltas de 
asistencia nos xustificadas tidas ó longo do trimestre. A nota mínima de cada 
apartado desta parte para poder aprobar a avaliación será de 3. 
 
  Na nota da actitude inclúese: 
 

 Observación directa ao longo das clases 

 Participación na clase 

 Atención ás explicacións do profesor/a 

 Interese pola aprendizaxe 

 Falar durante a clase 

 Colaborar de maneira voluntariosa con compañeiros que foran 
máis retrasados 

 Asistir con puntualidade ó comezo das sesións 

 Traer o material 

 Manter o aula en orden e limpeza e os equipos informáticos 
deixalos nas mesmas condicións que se atoparon ó rematar 
as sesións 

 Non entrar en Internet, ou noutro tipo de aplicación informática 
cando o profesor non o estime oportuno. 

 Outras actuaciones 
 
 A nota obtida en cada apartado(parte teórica, parte práctica e contidos 
actitudinais), unha vez aplicada a porcentaxe correspondente sumarase á nota 
dos restantes apartados despois de  aplicar a porcentaxe correspondente 
nestes, para obter a nota do trimestre. 
 
En resumen, na avaliación de cada trimestre deben considerarse os resultados 
da aprendizaxe dos tres tipos de contidos, co factor de ponderación seguinte: 
 

Contidos Conceptuais: 40 % 
Contidos Procedimentais: 40 %  
Contidos Actitudinais: 20 %  
 

 
Considérase que é necesario ter unha valoración media mínima de 3 ( entre 0 e 
10)  en cada un dos tres tipos de contidos e antes de aplicar a ponderación, 
para obtar a aprobar a avaliación. 
 
Para aprobar haberá que sacar un 5 ( entre 0 e 10)  unha vez aplicada a 
ponderación ós tres tipos de contidos e calculada así a nota final.  
 
A calificación final do curso será a media aritmética das cualificacións parciais 
do curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa do alumno/a o longo 
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do curso. Sendo a nota mínima dun 3 en cada trimestre para poder aprobar. Se 
a nota media de algún trimestre é inferior a 3 suspendería a materia, tendo a 
posibilidade de aprobar no exame extraordinario de setembro. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e 
estará constituida por un exame cun contido que estará directamente 
relacionado cos obxectivos mínimos da materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados parciais de 
cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por incurrir en 
faltas contrarias ás normas de convivencia implicará o suspenso da avaliación 
na que ocurriran os feitos. 
 

Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames,  
prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través de apuntes, de medios  
electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquer  modificación  ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,… implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, práctica ou 
traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación como suspensa de 
maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación 
o alumno ou alumnos que o facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames 
ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de 
xuño, ou entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles 
segundo as pautas indicadas polo profesor. No caso de que este incidente 
ocurrira durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que 
presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para poder 
aprobar o curso. 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao mínimo de 
consecución para superar a materia. E por outra parte, empregando os 
Indicadores Adicionais, no caso de superar os básicos, nos determinaran a 
cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. Estes 
indicadores deben ser superados na súa totalidade para acadar unha 
avaliación positiva. A consecución destes mínimos implica unha cualificación 
de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación positiva se 
non son superados os Indicadores Básicos, pero a cantidade de Indicadores 
Adicionais permitirá un redondeo cara o enteiro superior, sempre menor ou 
igual que catro, cando se superen o 60% dos mesmos. 
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Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos os 
Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 

 

As TIC: fontes de información. 

A información: concepto e análise. 

Fluidez informacional: accesibilidade da información e 
accesibilidade á información. 

Fontes e medios de información. A internet: buscadores, 
xornais dixitais, boletíns e grupos de novas, webs temáticas, 
sindicación de contidos (RSS), etc. 

Análise dos contextos onde se dan as mensaxes e a 
información. 

Análise e evolución dos diferentes formatos e das diferentes 
mensaxes á hora de transmitir información.  

Recoñecemento das diferentes mensaxes que se 
transmiten. 

Interconexión e relación entre as diferentes modalidades de 
transmisión de información e o empreño de diferentes 
dispositivos. 

Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora 
de crear e transmitir información e coñecemento propio. 

 

A información: fonte de coñecemento. 

0 coñecemento previo como xerador de novas ideas, 
productos ou procesos. 

Estratexias de busca de información en redes telemáticas. 
Recursos para a súa selección, almacenamento e 
reutilización, e como medio para xerar e ampliar 
coñecementos: directorios de recursos, motores de busca e 
metabuscadores. 

Procesamento de datos e presentación de resultados: bases 
de datos, follas de cálculo, presentacións, mapas 
conceptuais, técnicas de edición audiovisual etc. 

As técnicas e ferramentas para a publicación, comunicación 
e difusión de información e coñecemento: ferramentas web 
2.0 (blogs, wikis, redes sociais, marcadores, videoblogs, 
fotoblogs ...) mashup e futuras evolucións. Estándares de 
publicación. Accesibilidade da información. 

A colaboración como medio para analizar e seleccionar 
información e crear coñecemento: o traballo en rede (wikis, 
webquests, buscas de tesouros, etc.) Acceso a recursos e 
plataformas de intercambio de información e coñecementos: 
plataformas de aprendizaxe colaborativa. 
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O traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal 
ou de grupo. 

 

Cidadanía dixital. 

Tendencias e posibilidades das TIC. A evolución da 
sociedade fronte á evolución tecnolóxica. 

Actitude positiva fronte ao uso da tecnoloxía para apoiar a 
colaboración, a aprendizaxe e a productividade. 

Aprendizaxe ao longo da vida: a aldea global.  

 

Funcionamento da tecnoloxía e conceptos. 

Os sistemas tecnolóxicos. Internet, TDT, sistemas 
operativos, dispositivos, evolución, conexións (wifi, wimax, 
bluetooth...) e futuras evolucións. 

Selección e uso de aplicacións de forma efectiva e 
productiva. Ética, legalidade, accesibilidade e uso das 
ferramentas. Tipos de licencia de uso e distribución. 
Utilización crítica e responsable de información e software. 

Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade 
e á seguridade persoal na interacción en contornos virtuais. 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
DA COMUNICACIÓN 1(TIC 1) 

1º BACHARELATO 
 

CURSO 2017-2018 
 

Instrumentos e porcentaxe de valor de conceptos, procedementos e 
actitudes 

 
Empregaránse probas para realizar o proceso de avaliación que será por 
trimestre e englobará as unidades didácticas impartidas durante o mesmo. As  
probas consistirán nunha parte teórica, para medir os contidos conceptuais, 
que será como mínimo un exáme escrito individual obrigatorio que basará 
sobre os contidos didácticos impartidos durante a avaliación. Non se descarta 
facer algunha proba escrita máis durante a avaliación, aparte do exame de 
avaliación,  que faría media co exame de avaliación( 40 % do total da 
avaliación do trimestre). A nota mínima de cada proba será de 3 para poder 
aprobar a avaliación. A nota mínima global desta parte para poder aprobar a 
avaliación tamén será de 3. 
E unha parte práctica, para medir os contidos procedimentais, que 
consistirá na valoración do grao de consecución dos procedementos prácticos 
impartidos. Esta parte estará composta polas actividades prácticas realizadas 
polo alumnado ben individualmente ou en grupo feitas ó longo do trimestre, as 
cales se valorarán con nota de cero a dez. Será obrigatorio para aprobar a 
avaliación que cada alumno teña realizadas, e entregadas ó profesor ó finalizar 
cada unha delas, a totalidade das actividades prácticas requeridas. Serán 
actividades prácticas empregando o ordenador para realizar básicamente na 
aula, e que se farán por tanto durante o desenvolvemento da clase e 
entregadas ó finalizar ésta. Poderá haber algunha actividade puntual  que  se 
poida completar ou realizar na casa, que deberán entregar na sesión de clase 
seguinte. Ademáis esta parte  poderá contar con un exame práctico  individual 
que se fará ó final do trimestre para avaliar o grado de consecución dalgún 
obxectivo e que contaría a partes iguais cás actividades prácticas realizadas(40 
% do total da avaliación do trimestre). A nota mínima de cada práctica será de 
3 para poder aprobar a avaliación. A nota mínima global desta parte para poder 
aprobar a avaliación tamén será de 3. 
 
Os contidos actitudinais: interese, comportamento, disciplina, …  tamén terán 
a súa importancia á hora de avaliar ó alumnado. A avaliación da aprendizaxe 
dos contidos actitudinais só pode, agás casos excepcionais, verificarse a partir 
da observación do comportamento do alumnado, xa que mediante un exame 
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un alumno ou alumna podería describir, por exemplo,  unha forma ordenada de 
traballar que non se corresponde cun comportamento ordenado no traballo, 
amosándose, neste caso, que non se aprendeu o contido actitudinal 
correspondente. Aprender unha actitude, polo tanto, quere dicir que o 
alumnado se comporta de acordo con ela e non só que pode describir tal 
comportamento. Este apartado constituirá o 20% da avaliación do trimestre. E 
dividiráse en dúas partes: Un 10 % será unha nota de 0 a 10 do 
comportamento tido no trimestre tendo en conta actitude, interese, 
participación, disciplina,.. e outro 10 % restante será debido á asistencia a 
clase, valoraráse con unha nota de 0 a 10, calculada segundo as faltas de 
asistencia nos xustificadas tidas ó longo do trimestre. A nota mínima de cada 
apartado desta parte para poder aprobar a avaliación será de 3. 
 
 
  Na nota da actitude inclúese: 
 

 Observación directa ao longo das clases 

 Participación na clase 

 Atención ás explicacións do profesor/a 

 Interese pola aprendizaxe 

 Falar durante a clase 

 Colaborar de maneira voluntariosa con compañeiros que foran 
máis retrasados 

 Asistir con puntualidade ó comezo das sesións 

 Traer o material 

 Manter o aula en orden e limpeza e os equipos informáticos 
deixalos nas mesmas condicións que se atoparon ó rematar 
as sesións 

 Non entrar en Internet, ou noutro tipo de aplicación informática 
cando o profesor non o estime oportuno. 

 Outras actuaciones 
 
A nota obtida en cada apartado(parte teórica, parte práctica e contidos 
actitudinais), unha vez aplicada a porcentaxe correspondente sumarase á nota 
dos restantes apartados despois de  aplicar a porcentaxe correspondente 
nestes, para obter a nota do trimestre. 
 
En resumen, na avaliación de cada trimestre deben considerarse os resultados 
da aprendizaxe dos tres tipos de contidos, co factor de ponderación seguinte: 
 

Contidos Conceptuais: 40 % 
Contidos Procedimentais: 40 %  
Contidos Actitudinais: 20 %  

 
Considérase que é necesario ter unha valoración media mínima de 3 ( entre 0 e 
10)  en cada un dos tres tipos de contidos e antes de aplicar a ponderación, 
para obtar a aprobar a avaliación. 
 
Para aprobar haberá que sacar un 5 ( entre 0 e 10)  unha vez aplicada a 
ponderación ós tres tipos de contidos e calculada así a nota final.  
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A calificación final do curso será a media aritmética das cualificacións parciais 
do curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa do alumno/a o longo 
do curso. Sendo a nota mínima dun 3 en cada trimestre para poder aprobar. Se 
a nota media de algún trimestre é inferior a 3 suspendería a materia, tendo a 
posibilidade de aprobar no exame extraordinario de setembro. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e 
estará constituida por un exame cun contido que estará directamente 
relacionado cos obxectivos mínimos da materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados parciais de 
cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces( 4 negativos) por 
estar incurrindo en faltas contrarias ás normas de convivencia implicará o 
suspenso da avaliación na que ocurriran os feitos. 

 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames,  
prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través de apuntes, de medios  
electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquer  modificación  ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,… implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, práctica ou 
traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación como suspensa de 
maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación 
o alumno ou alumnos que o facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames 
ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de 
xuño, ou entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles 
segundo as pautas indicadas polo profesor. No caso de que este incidente 
ocurrira durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que 
presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para poder 
aprobar o curso. 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao mínimo de 
consecución para superar a materia. E por outra parte, empregando os 
Indicadores Adicionais, no caso de superar os básicos, nos determinaran a 
cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. Estes 
indicadores deben ser superados na súa totalidade para acadar unha 
avaliación positiva. A consecución destes mínimos implica unha cualificación 
de cinco. 
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Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación positiva se 
non son superados os Indicadores Básicos, pero a cantidade de Indicadores 
Adicionais permitirá un redondeo cara o enteiro superior, sempre menor ou 
igual que catro, cando se superen o 60% dos mesmos. 
Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos os 
Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 

 

As TIC: fontes de información. 

A información: concepto e análise. 

Fluidez informacional: accesibilidade da información e 
accesibilidade á información. 

Fontes e medios de información. A internet: buscadores, 
xornais dixitais, boletíns e grupos de novas, webs temáticas, 
sindicación de contidos (RSS), etc. 

Análise dos contextos onde se dan as mensaxes e a 
información. 

Análise e evolución dos diferentes formatos e das diferentes 
mensaxes á hora de transmitir información.  

Recoñecemento das diferentes mensaxes que se 
transmiten. 

Interconexión e relación entre as diferentes modalidades de 
transmisión de información e o empreño de diferentes 
dispositivos. 

Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora 
de crear e transmitir información e coñecemento propio. 

 

A información: fonte de coñecemento. 

0 coñecemento previo como xerador de novas ideas, 
productos ou procesos. 

Estratexias de busca de información en redes telemáticas. 
Recursos para a súa selección, almacenamento e 
reutilización, e como medio para xerar e ampliar 
coñecementos: directorios de recursos, motores de busca e 
metabuscadores. 

Procesamento de datos e presentación de resultados: bases 
de datos, follas de cálculo, presentacións, mapas 
conceptuais, técnicas de edición audiovisual etc. 

As técnicas e ferramentas para a publicación, comunicación 
e difusión de información e coñecemento: ferramentas web 
2.0 (blogs, wikis, redes sociais, marcadores, videoblogs, 
fotoblogs ...) mashup e futuras evolucións. Estándares de 
publicación. Accesibilidade da información. 
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A colaboración como medio para analizar e seleccionar 
información e crear coñecemento: o traballo en rede (wikis, 
webquests, buscas de tesouros, etc.) Acceso a recursos e 
plataformas de intercambio de información e coñecementos: 
plataformas de aprendizaxe colaborativa. 

O traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal 
ou de grupo. 

 

Cidadanía dixital. 

Tendencias e posibilidades das TIC. A evolución da 
sociedade fronte á evolución tecnolóxica. 

Actitude positiva fronte ao uso da tecnoloxía para apoiar a 
colaboración, a aprendizaxe e a productividade. 

Aprendizaxe ao longo da vida: a aldea global.  

 

Funcionamento da tecnoloxía e conceptos. 

Os sistemas tecnolóxicos. Internet, TDT, sistemas 
operativos, dispositivos, evolución, conexións (wifi, wimax, 
bluetooth...) e futuras evolucións. 

Selección e uso de aplicacións de forma efectiva e 
productiva. Ética, legalidade, accesibilidade e uso das 
ferramentas. Tipos de licencia de uso e distribución. 
Utilización crítica e responsable de información e software. 

Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade 
e á seguridade persoal na interacción en contornos virtuais. 
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ROBÓTICA  1ºBACHARELATO 

 

CURSO 2017-2018 
 
 
CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 
PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Criterio de cualificación para obter a nota de avaliación: 
 
O criterio a seguir, tendo en conta que cando existan máis dunha 
proba ou actividade realizarase previamente a media en cada 
apartado. Requerindo un mínimo de 3 puntos en cada unha das 
probas (escritas, prácticas ou proxectos) realizadas durante o 
trimestre, para poder aprobar a avaliación e así aplicar as 
porcentaxes estipuladas. Se a nota en algunha práctica, control, 
proba ou exame é inferior a 3 puntos implicaría suspender o 
trimestre.  
 
Ponderación de cada apartado para calcular a nota media da 
avaliación: 

• 30% Traballos individuais ou Proxecto Tecnolóxico, no caso 
de ser proposto (Mínimo 3 puntos). 

• 40% Probas obxetivas (Mínimo 3 puntos en cada proba) 
• 20% Actividades de aula, individuais ou colectivas, caderno 
de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e outros traballos. 
Baixarase 0,2 puntos por cada día sen deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por 

incumplimento das normas da aula implicaría o suspenso 
automático da avaliación sin posibilidades de recuperala ata o 
exame final de xuño. 

 
 
No caso de non poder realizarse ou non ter rematado o Proxecto 
Tecnolóxico durante o período trimestral aplicarase o seguinte 
baremo: 
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• 80% Probas obxetivas. Mínimo 3 puntos en cada proba que 
fará media coas demáis probas realizadas durante o trimestre. 

•10% Caderno de clase, cos deberes feitos a diario, libreta e 
outros traballos. Baixarase 0,2 puntos por cada día sen 
deberes 
• 10% Actitude e actuación persoal. 4 negativos por mal 

comportamento implicaría o suspenso automático da avaliación sin 
posibilidades de recuperala ata o exame final de xuño. 
 
 

 
Criterios de calificación del proyecto tecnológico. 

 
• 20% Memoria. 
• 40% Obxeto construido. 
• 30% Traballo individual. 
• 10% Exposición de la memoria. 

 
Este criterio so será de aplicación cando o grado de 
participación no grupo de trabajo sexa aceptable. No caso 
contrario o alumno non poderá participar das notas 
correspondentes a “Memoria” ,“obxeto construido”, ou a 
“exposición”, e será avaliado individual e negativamente 
nestes aspectos. Polo tanto, no caso de desidia pode darse o 
caso de que un compoñente do grupo suspenda cando os 
seus compañeiros obteñen boas notas no mesmo proxecto. 
 

Para superar a avaliación precisarase que a media calculada 
segundo as porcentaxes establecidas sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
A calificación final do curso será a media aritmética das 
cualificacións parciais do curso, non se realizará a media se algún 
dos sumandos e inferior a 3. Nese caso non se considerará 
superado o curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa 
do alumno/a o longo do curso. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
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Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 

Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o 
grao mínimo de consecución para superar a materia. E por outra 
parte , empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar 
os básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 

Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 

Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha 
cualificación positiva se non son superados os Indicadores Básicos, 
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pero a cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo 
cara o enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 

Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 

UNIDADE 1: A Robótica. 
 Definición de robótica.  

 Estructura dun robot: partes das que consta 

e función de cada unha. 

 Esquema da súa estructura. 

 Tipos de robots. 

UNIDADE 2: Robomind. Un simulador de robot móbil 
programable. 

 Manexo das instrucións do programa. 

 Programando un salva obstáculos. 

 Programando un localizador de obxecto. 

 Programando una saída dun laberinto. 

 Modificación de mapas e entornos de traballo 

a a partir dun mapa base dado 

 

UNIDADE 3: Programación con Scratch 
 Elementos do entorno de programación con 

Scratch 

 Bloques de programación con Scratch 

 Crear programas sinxelos con Scratch 

UNIDADE 4: O MBot, un robot sinxelo. 
 Compoñentes do MBot 

 Montaxe do kit MBot 

 Crear programas sinxelos con mblock  

 Programando un siguelíneas. 

 Programando un “nontecaias”. 

UNIDADE 5: Lego Mindstorms ev3 
 Compoñentes do Lego Mindstorm ev3 

 Interface do bloque eV3. 

 Programación d3o Lego Mindstorm ev 

 Desafíos sinxelos con lego eV3. 
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 UNIDADE 6: Deseño e construcción de diferentes tipos de 
robots. 

 Deseño de robots. 

 Uso de materiais. Materiais de refugallo. 

 Técnicas de fabricación. 

 Construcción de robots. 

 Traballo en grupo. 

 Experimentar, construir, armar e desarmar. 

 Programar o robot ou “darlle vida”. 
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I 
 

CURSO 2017-2018 
 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
O longo do curso os alumnos realizarán unha serie de actividades 
de ensinanza-apredizaxe e o seu rendemento será valorado. 
 

 Conceptos: valoración das probas obxetivas escritas (exames) 
e/ou orais. Será un 80% da nota da avaliación. Será necesario 
unha nota mínima de 3 en cada examen ou proba  para poder 
aprobar a avaliación. 

 Procedementos: valoración e avaliación de traballos prácticos: 
resolución de problemas, realización de cuestións e ejercicios, 
traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de 
circuitos, libreta, deberes… Será un 10% da nota da 
avaliación. 
 Nota mínima de 3 neste apartado para poder aprobar a 
avaliación. 

 Actitudes: observación e anotación do profesor das actitudes 
positivas e negativas do alumnado, valorando que o alumno 
faga en todo momento o que debe, cumprimento das normas, 
asistencia a clase, puntualidade, participación na clase, 
respeto das normas de seguridade, colaboración co profesor e 
cos compañeiros… Será un 10% da nota da avaliación. Nota 
mínima de 3 neste apartado para poder aprobar a avaliación. 

 
 Cada unha das avaliacións terá unha calificación numérica 
comprendida entre 0 e 10 puntos obtida da forma seguinte: Suma 
alxebraica dos tres apartados citados anteriormente, aplicada a 
ponderación correspondente a cada un. Para superar a avaliación 
precisarase que o resultado da suma sexa, ó menos, de 5 puntos. 
 
 Non se  aprobará a avaliación se a nota obtida en algun dos 
tres apartados citados anteriormente, antes de aplicar a 
ponderación, é inferior a 3. Nese caso non se considerará superado 
o trimestre. 
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Os alumnos/as que non superen algunha avaliación terán a 
posibilidade dunha recuperación para obter o aprobado (5) por 
avaliación ó longo do curso, ademáis da recuperación final de xuño. 
Estas recuperacións, consistirán nun control escrito correspondente 
a tódolos temas da avaliación ou avaliacións a recuperar e que 
estarán relacionados cos obxectivos mínimos da unidade ou 
unidades obxecto da recuperación. 
 
Se un alumno/a fora privado do dereito á avaliación continua por 
expediente sancionador, ou por calquera outra circunstancia deberá 
superar un exame específico e individualizado, relacionado cos 
objectivos mínimos 
 
A 3ª avaliación, se ben se avaliará como as duas anteriores, ten 
carácter de avaliación final polo que a súa cualificación será a nota 
final de curso. Esta cualificación final de xuño obterase da media 
aritmética das tres avaliacións parciais. Se a nota media en algunha 
das avaliacións parciais é inferior a 3 ese alumno suspendería a 
materia na calificación final de xuño aínda que a media aritmética 
das tres avaliacións fora igual ou superior a 5. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar incumplindo as normas ou facendo outra cosa que non fora 
aquela encomenda polo profesor/a implicará o suspenso da 
avaliación na que ocurriran os feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
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como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
Os criterios de calificación parcial de cada instrumento de avaliación 
serán os seguintes: 
 
 Conceptos 
  

Preguntas escritas de carácter teórico 
o Resposta clara e exacta, ata 6 puntos 
o Vocabulario e terminoloxía axeitado, ata 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos 

 
Procedementos 

  
A.- Problemas de cálculo 

o Plantexamento incorrecto, 0 puntos 
o Plantexamento e resposta correcta, 8 puntos 
o Plantexamento e resposta “razoable”, 4 puntos 
o Plantexamento correcto e resposta ilóxica, 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos máis. 

 
B.- Traballos monográficos, informes, exercicios 

o Entrega fora de prazo ou non entrega, 0 puntos 
o Copia literal das fontes de información, 2 puntos 
o Orixinalidade e carácter persoal, contido técnico, 

capacidade de análise, presentación de gráficos e 
esquemas, utilización de abundantes fontes de 
información, boa estructura, ata 8 puntos 

o Presentación correcta, ata 2 puntos 
 

C.- Construcción e/ou montaxe 
o Realización fora de prazo, 0 puntos 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA                                                        CURSO 2017-2018   

IES SAN TOMÉ-VIGO 

40 
 

o Realización correcta, funcionamento correcto, bo 
aspecto, uso correcto de máquinas e aparatos de 
medida, seguimento das normas de seguridade, tempo 
empregado, ata 8 puntos 

o Orde e limpeza no traballo, ata 2 puntos. 
Actitudes 
 

 Negativa: reiteradas faltas de asistencia e/ou puntualidade 
sen xustificar, reiteradas faltas de respeto o profesor, non 
traer o material necesario, non prestar atención ás 
explicacións, non traballar, reiteradas faltas de respeto cara os 
compañeiros, 0 puntos 

 Normais: asistencia a clase con puntualidade, atención e 
respeto o profesor e os compañeiros, 5 puntos 

 Positivas: participación activa e positiva nas clases, 
mostrando colaboración, respeto e responsabilidade co 
profesor e cos compañeiros, ata 5 puntos mais. 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 
 
Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte , 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 
Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 
 
Unidade 1. A enerxía e a súa transformación 

- Concepto de enerxía. Unidades 
- Transformacións enerxéticas: consumo e rendemento 
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- Resolución de problemas de conversión de unidades 
- Determinación do rendemento dunha máquina. 

 
Unidade 2. Enerxías non renovables 

- Combustibles fósiles: 
- Proceso seguido nunha central térmica para transformar un 
combustible fósil (xeralmente carbón) en enerxía eléctrica. 

 
Unidade 3. Enerxías renovables 

- Enerxía hidráulica: 
Compoñentes dun centro hidroeléctrico. 
Potencia e enerxía obtida nunha central hidráulica. 

- Enerxía solar: 
- Enerxía eólica: 

Cálculo da enerxía xerada nunha aeroturbina. 
 
Unidade 4. A enerxía no noso entorno 

- Xeneración, transporte e distribución de enerxía eléctrica. 
- Cogeneración. Definición. Sistemas. 

 
Unidade 5. Os materiais: tipos e propiedades 

- Propiedades máis importantes dos materiais. 
- Esforzos físicos ós que poden estar sometidos os materiais. 

 
Unidade 6. Metais ferrosos 

- Proceso de obtención do aceiro e outros productos ferrosos: 
materia prima, forno alto, convertidor e forno eléctrico. 
- Productos ferrosos: clasificación e diagrama do ferro-
carbono. 

 
Unidade 7. Metais non ferrosos 

- Características, obtención, aliaxes e aplicacións máis 
importantes dos siguintes metais non ferrosos: 

Pesados: estaño, cobre, cinc e chumbo. 
Lixeiros: aluminio e titanio. 
Ultralixeiros: magnesio. 

 
Unidade 8. Plásticos, fibras téxtiles e outros materais 

- Plásticos ou polímeros: materia prima, compoñentes 
aditivos, tipos, conformación de plásticos e plásticos 
compostos. 

 
Unidade 9. Elementos transmisores do movemento 
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- Elementos transmisores de movemento. 
- Transmisión mediante poleas e correas. 
- Transmisión por engrenaxes. Cálculos. 
- Cadeas cinemáticas. Representación. Cálculos. 
 

Unidad 10. Elementos mecánicos transformadores do 
movemento e de unión 

- Elementos transformadores do movemento: 
Piñón-cremallera. 
Parafuso-porca. 

- Elementos mecánicos de unión: 
Unión desmontable: pasadores, chavetas e lingüetas. 
Unión fixa: remaches e soldadura. 

 
 
Unidade 11. Elementos auxiliares de máquinas 

- Acumuladores de enerxía: volantes de inercia  
- Elementos disipadores de enerxía: freos. 
- Embragues de dentes. 
- Outros elementos mecánicos: coxinetes e rodamentos. 
 

Unidade 12. Circuitos eléctricos de corrente continua 
- Magnitudes eléctricas: intensidade, voltaxe e resistencia 
eléctrica. Ley de Ohm. Enerxía e potencia eléctrica. 
- Leis de Kirchhoff aplicadas a unha malla e a varias mallas. 

 
Unidade 13. O circuito neumático e oleohidráulico 

- O circuito neumático: 
Elementos dun circuito. Productores e tratamiento do aire, 
redes de distribución, reguladores e elementos de 
accionamiento final (cilindros e motores). 
Simboloxía neumática. 

- Elementos dun circuito hidráulico. 
 
Unidade 14. Fabricación de pezas sen arranque de labra 

- Conformación por fusión: colada por gravidade, sobre 
moldes de area, á cera perdida e coada continua. 
- Laminación en quente e en frio. 
- Forxa en quente e en frío. 

 
Unidade 15. Fabricación de pezas por arranque de labra e 
outros procedementos 
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- Concepto de rosca. Características dunha rosca. Sistema de 
roscas e identificación. Fabricación de parafusos e porcas. 
- Mecanizado de pezas mediante máquinas-ferramienta: 
- Torno. Principio de funcionamento. Formas das pezas a 
obter. 
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TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II 
 

CURSO 2017-2018 
 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
O longo do curso os alumnos realizarán unha serie de actividades 
de ensinanza-apredizaxe e o seu rendemento será valorado. 
 

 Conceptos: valoración das probas obxetivas escritas (exames) 
e/ou orais. 

 Procedementos: valoración e avaliación de traballos prácticos: 
resolución de problemas, realización de cuestións e ejercicios, 
traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de 
circuitos… 

 Actitudes: observación e anotación do profesor das actitudes 
positivas e negativas do alumnado, valorando que o alumno 
faga en todo momento o que debe, asista a clase con 
puntualidade, respete as normas de convivencia, participe nas 
clases, respete as normas de seguridade, colabore co 
profesor e cos compañeiros. 

 
Cada unha das avaliacións terá unha calificación numérica 
comprendida entre 0 e 10 puntos obtida da forma seguinte: 
 
I) A calificación dos coñecementos realizarase mediante contróis 
escritos que estarán directamente relacionados cos obxectivos 
mínimos da unidade ou temas objeto do control. 
 
II) A estas calificacións sumaranse alxebraicamente as obtenidas 
nas clases ordinarias nas que, mediante puntos positivos e/ou 
negativos valorarase: 

 
A realización de traballos e actividades, tanto individuais como 
en grupo, que será avaliada a través da observación diaria 

 
A actitude ante a materia, profesor e compañeiros, a 
colaboración, a boa disposición… 
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III) Da suma obtida realizarase a media aritmética respecto ó 
número de contróis realizados. A nota correspondente a cada 
trimestre será a media aritmética das probas realizadas durante o 
mesmo, non se realizará a mesma se algún dos sumandos e inferior 
a 3. Nese caso non se considerará superado o trimestre 
 
Para superar a avaliación precisarase que a media anterior sexa, ó 
menos, de 5 puntos. 
 
Os alumnos/as que non superen algunha avaliación terán a 
posibilidade dunha recuperación para obter o aprobado (5) por 
avaliación ó longo do curso, ademáis da recuperación final de xuño. 
Estas recuperacións, consistirán nun control escrito correspondente 
a tódolos temas da avaliación ou avaliacións a recuperar e que 
estarán relacionados cos obxectivos mínimos da unidade ou 
unidades obxecto da recuperación. 
 
Se un alumno/a fora privado do dereito á avaliación continua por 
expediente sancionador, ou por calquera outra circunstancia deberá 
superar un exame específico e individualizado, relacionado cos 
objectivos mínimos 
 
A 3ª avaliación, se ben se avaliará como as duas anteriores, ten 
carácter de avaliación final polo que a súa cualificación será a nota 
final de curso. Esta cualificación final de xuño obterase da media 
aritmética das tres avaliacións parciais. Se a nota media en algunha 
das avaliacións parciais é inferior a 3 ese alumno suspendería a 
materia na calificación final de xuño aínda que a media aritmética 
das tres avaliacións fora igual ou superior a 5. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo 
profesor/a implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
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Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
Os criterios de calificación parcial de cada instrumento de avaliación 
serán os seguintes: 
 
 Conceptos 
  

Preguntas escritas de carácter teórico 
o Resposta clara e exacta, ata 6 puntos 
o Vocabulario e terminoloxía axeitado, ata 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos 

 
Procedementos 

  
A.- Problemas de cálculo 

o Plantexamento incorrecto, 0 puntos 
o Plantexamento e resposta correcta, 8 puntos 
o Plantexamento e resposta “razoable”, 4 puntos 
o Plantexamento correcto e resposta ilóxica, 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos máis. 

 
B.- Traballos monográficos, informes, exercicios 

o Entrega fora de prazo ou non entrega, 0 puntos 
o Copia literal das fontes de información, 2 puntos 
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o Orixinalidade e carácter persoal, contido técnico, 
capacidade de análise, presentación de gráficos e 
esquemas, utilización de abundantes fontes de 
información, boa estructura, ata 8 puntos 

o Presentación correcta, ata 2 puntos 
 

C.- Construcción e/ou montaxe 
o Realización fora de prazo, 0 puntos 
o Realización correcta, funcionamento correcto, bo 

aspecto, uso correcto de máquinas e aparatos de 
medida, seguimento das normas de seguridade, tempo 
empregado, ata 8 puntos 

o Orde e limpeza no traballo, ata 2 puntos. 
Actitudes 
 

 Negativa: reiteradas faltas de asistencia e/ou puntualidade 
sen justificar, reiteradas faltas de respeto o profesor, non traer 
o material necesario, non prestar atención ás explicacións, 
non traballar, reiteradas faltas de respeto cara os 
compañeiros, 0 puntos 

 Normais: asistencia a clase con puntualidade, atención e 
respeto o profesor e os compañeiros, 5 puntos 

 Positivas: participación activa e positiva nas clases, 
mostrando colaboración, respeto e responsabilidade co 
profesor e cos compañeiros, ata 5 puntos mais. 

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 
 
Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte , 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
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enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 
Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 
Unidade 1. Estructura dos materiais. Propiedades e ensaio de 
medida 

 
- Tipos de ensaios. 
- Ensaios mecánicos: deformacións elásticas e plásticas. 

 

Unidade 2, Aleacións. Diagramas de equilibrio 
 

- Diagramas de equilibrio de fases. 
- Diagramas de fases: número de fases, composición y la 
cantidad relativa de cada fase. 
- Diagrama hierro-carbono. 

 
Unidade 3. Metais non férreos e ciclo de utilización dos 
materiais 
 

- Metais e aliaxes non férricas. 
- Termoplásticos, elastómeros e plásticos termoestables. 

 
Unidade 4. Tratamentos térmicos e superficiais. O fenómeno da 
corrosión 
 

- Tratamentos térmicos e termoquímicos. 
- Gráficos de templabilidade. 

 
Unidade 5. Principios xerais de máquinas. Sistema 
Internacional de Unidades. 
 

- Enerxía útil. 
- Potencia dunha máquina. 
- Perdas de enerxía. 
- Primero principio da termodinámica. 

 
Unidade 6. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos 
 

- Tipos de motores térmicos. 
- Circuito frigorífico. Elementos. 
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Unidade 7.- Magnetismo e electricidade. Motores eléctricos 
 

- Principios de funcionamento das máquinas eléctricas rotativas. 
- Balance de potencias dos motores de corrente continua e 
alterna. 

 
Unidade 8. Automatización neumática 
 

- Circuitos característicos. Aplicacións. 
- Identificación dos elementos dun circuito e da función que 
desempeñan. 

Unidade 9.- Automatismos oleohidráulicos 
 

- Circuitos básicos. 
- Identificación dos elementos dun circuito práctico. 

 
Unidade 10. Sistemas automáticos 
 

- Sistema automático de control Definicións. 
- Función de transferencia. 
- Tipos de control. 

 
Unidade 11. Compoñentes dun sistema de control 
 

- Detectores de posición, presión, temperatura, etc. 
- Actuadores. 

 

Unidade 12.- Circuitos combinacionales. Álgebra de Boole 
 

- Taboa de verdade. 
- Ecuación canónica. 
- Simplificación de funcións. 
- Realización de circuitos con portas lóxicas. 

 
Unidade 13. Circuitos secuenciais. Introducción ó control 
cableado 
 

- Biestables R-S, J-K, T y D. 
- Relés o contactores. 

 
Unidade 14. O ordenador e o microprocesador. O autómata 
programable. Aplicacións. 
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- Exemplos de aplicación 
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TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E 
DA COMUNICACIÓN 2 (TIC 2) 

2º BACHARELATO 
 

CURSO 2017-2018 
 

Instrumentos e porcentaxe de valor de conceptos, procedementos e 
actitudes 

 
Empregaránse probas para realizar o proceso de avaliación que será por 
trimestre e englobará as unidades didácticas impartidas durante o mesmo. As  
probas consistirán nunha parte teórica, para medir os contidos conceptuais, 
que será como mínimo un exáme escrito individual obrigatorio que basará 
sobre os contidos didácticos impartidos durante a avaliación. Non se descarta 
facer algunha proba escrita máis durante a avaliación, aparte do exame de 
avaliación,  que faría media co exame de avaliación( 40 % do total da 
avaliación do trimestre). A nota mínima de cada proba desta parte para poder 
aprobar a avaliación será de 3. 
 
E unha parte práctica, para medir os contidos procedimentais, que 
consistirá na valoración do grao de consecución dos procedementos prácticos 
impartidos. Esta parte estará composta polas actividades prácticas realizadas 
polo alumnado ben individualmente ou en grupo feitas ó longo do trimestre, as 
cales se valorarán con nota de cero a dez. Será obrigatorio para aprobar a 
avaliación que cada alumno teña realizadas, e entregadas ó profesor ó finalizar 
cada unha delas, a totalidade das actividades prácticas requeridas. Serán 
actividades prácticas empregando o ordenador para realizar básicamente na 
aula, e que se farán por tanto durante o desenvolvemento da clase e 
entregadas ó finalizar ésta. Poderá haber algunha actividade puntual  que  se 
poida completar ou realizar na casa, que deberán entregar na sesión de clase 
seguinte. Ademáis esta parte  poderá contar con un exame práctico  individual 
que se fará ó final do trimestre para avaliar o grado de consecución dalgún 
obxectivo e que contaría a partes iguais cás actividades prácticas realizadas(40 
% do total da avaliación do trimestre). A nota mínima de cada práctica será de 
3 para poder aprobar a avaliación. A nota mínima global desta parte para poder 
aprobar a avaliación tamén será de 3. 
 
Os contidos actitudinais: interese, comportamento, disciplina, …  tamén terán 
a súa importancia á hora de avaliar ó alumnado. A avaliación da aprendizaxe 
dos contidos actitudinais só pode, agás casos excepcionais, verificarse a partir 
da observación do comportamento do alumnado, xa que mediante un exame 
un alumno ou alumna podería describir, por exemplo,  unha forma ordenada de 
traballar que non se corresponde cun comportamento ordenado no traballo, 
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amosándose, neste caso, que non se aprendeu o contido actitudinal 
correspondente. Aprender unha actitude, polo tanto, quere dicir que o 
alumnado se comporta de acordo con ela e non só que pode describir tal 
comportamento. Este apartado constituirá o 20% da avaliación do trimestre. E 
dividiráse en dúas partes: Un 10 % será unha nota de 0 a 10 do 
comportamento tido no trimestre tendo en conta actitude, interese, 
participación, disciplina,.. e outro 10 % restante será debido á asistencia a 
clase, valoraráse con unha nota de 0 a 10, calculada segundo as faltas de 
asistencia nos xustificadas tidas ó longo do trimestre. A nota mínima de cada 
apartado desta parte( actitude) para poder aprobar a avaliación será de 3. 
  Na nota da actitude inclúese: 
 

 Observación directa ao longo das clases 

 Participación na clase 

 Atención ás explicacións do profesor/a 

 Interese pola aprendizaxe 

 Falar durante a clase 

 Colaborar de maneira voluntariosa con compañeiros que foran 
máis retrasados 

 Asistir con puntualidade ó comezo das sesións 

 Traer o material 

 Manter o aula en orden e limpeza e os equipos informáticos 
deixalos nas mesmas condicións que se atoparon ó rematar 
as sesións 

 Non entrar en Internet, ou noutro tipo de aplicación informática 
cando o profesor non o estime oportuno. 

 Asistencia a clases 

 Outras actuaciones 
 
 A nota obtida en cada apartado(parte teórica, parte práctica e contidos 
actitudinais), unha vez aplicada a porcentaxe correspondente sumarase á nota 
dos restantes apartados despois de  aplicar a porcentaxe correspondente 
nestes, para obter a nota do trimestre. 
 
En resumen, na avaliación de cada trimestre deben considerarse os resultados 
da aprendizaxe dos tres tipos de contidos, co factor de ponderación seguinte: 
 

Contidos Conceptuais: 40 % 
Contidos Procedimentais: 40 %  
Contidos Actitudinais: 20 %  

 
Considérase que é necesario ter unha valoración media mínima de 3 ( de entre 
0 e 10)  en cada un dos tres tipos de contidos e antes de aplicar a ponderación, 
para obtar a aprobar a avaliación. 
 
Para aprobar haberá que sacar un 5 ( de entre 0 e 10)  unha vez aplicada a 
ponderación ós tres tipos de contidos e calculada así a nota final.  
 
A calificación final do curso será a media aritmética das cualificacións parciais 
do curso. Terase en conta a evolución positiva ou negativa do alumno/a o longo 
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do curso. Sendo a nota mínima dun 3 en cada trimestre para poder aprobar. Se 
a nota media de algún trimestre é inferior a 3 suspendería a materia, tendo a 
posibilidade de aprobar no exame extraordinario de setembro.. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos alumnos/as e 
estará constituida por un exame cun contido que estará directamente 
relacionado cos obxectivos mínimos da materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados parciais de 
cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces( 4 negativos) por 
estar facendo outra cosa que non fora aquela encomenda polo profesor/a ou 
incumplir as normas de convivencia, implicará o suspenso da avaliación na que 
ocurriran os feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, exames,  
prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través de apuntes, de medios  
electrónicos ou doutros compañeiros; ou calquer  modificación  ou intento de 
modificación posterior á entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, 
proba,… implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, práctica ou 
traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación como suspensa de 
maneira automática. Serán igualmente sancionados co suspenso da avaliación 
o alumno ou alumnos que o facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames 
ou probas quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a recuperación final de 
xuño, ou entregan os traballos solicitados correctamente feitos por eles 
segundo as pautas indicadas polo profesor. No caso de que este incidente 
ocurrira durante ou despois do exame final de xuño, tería ou terían que 
presentarse á proba extraordinaria de setembro como única opción para poder 
aprobar o curso. 

 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 

Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao mínimo de 
consecución para superar a materia. E por outra parte, empregando os 
Indicadores Adicionais, no caso de superar os básicos, nos determinaran a 
cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. Estes 
indicadores deben ser superados na súa totalidade para acadar unha 
avaliación positiva. A consecución destes mínimos implica unha cualificación 
de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación positiva se 
non son superados os Indicadores Básicos, pero a cantidade de Indicadores 
Adicionais permitirá un redondeo cara o enteiro superior, sempre menor ou 
igual que catro, cando se superen o 60% dos mesmos. 
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Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos os 
Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 

 

Seguridade informática 
 Necesidade de seguridade. 

Establecer un plan de seguridade  
 Tipos de seguridade  

Seguridade activa e seguridade pasiva  
Seguridade física e seguridade lóxica 
Seguridade da persoa e dos sistemas de información  

As leis protexennos  
  Amenazas e fraudes nos sistemas de información  

Vulnerabilidades. Fortalezas e debilidades  
 Seguridade activa  

Certificados dixitais. A firma electrónica  
  Seguridade pasiva  

 Amenazas e fraudes nas persoas  
Software para protexer á persoa  
Responsabilidade dixital 
Hábitos orientados á protección da intimidade e da persoa  

 Seguridade en Internet  
As redes sociais e a seguridade.  
Protocolos seguros  

A propiedade intelectual e a distribución de software  
Intercambio de arquivos: redes P2P 

 

 Ferramentas da Web social  
 ¿Qué é  Internet?  

 Fundamentos técnicos de Internet  
HTML  

Navegadores  
Servidores  

HTTP  
URL  
IP  
DNS  
TCP  
Routers  

 Cómo viaxa a información por Internet  

 Evolución histórica de Internet   

 Servicios que ofrece Internet  
WWW  
Correo electrónico  
Foros e chats  
Transferencia de arquivos  
Voz sobre IP  

 O mundo electrónico  

 A Web 2.0  
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 Ferramientas colaborativas: repositorios de documentos  

 Exemplos de repositorios de documentos  

  Ferramentas colaborativas: aplicacións e suites ofimáticas on-line  

 Exemplos de aplicacions e suites ofimáticas on-line  

 Blogs e wikis   
Exemplos de blogs  
Exemplo de wikis  

 Redes sociais  
Exemplos de redes sociales  

Cómo axudan as redes sociais  
 

Diseño e edición de páxinas web  
 Páxinas web 

Clasificación  
Funcionamento  

 Criterios de diseño  
Prediseño e planificación  
Estructura dunha web  
Elementos de diseño  
Estándares de accesibilidade da información  

 Ferramentas de publicación: xestores de contidos 

 A linguaxe HTML. 
   HTML5  

 A linguaxe JavaScript  

 Editores de páninas web  

 Aloxamento de sitios web e transferencia de ficheiros  
Aloxamento de sitios web  
Transferencia de ficheiros 

 

Programación  
 A programación  

 As linguaxes de programación  
Linguaxe máquina  
Linguaxes de baixo nivel  
Linguaxes de alto nivel  

 A creación dun programa  
Fases do proceso de programación  
Procedementos de depuración  

 Os algoritmos. Diagramas de fluxo  

 Tipos de datos e operadores 
Datos  
Operadores  

 Tipos de programación  

 A programación estructurada  

 Aproximación á programación orientada a obxetos  
Os obxetos  
As clases  
A herdanza  
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Envío de mensaxes  
 Historia e evolución das linguaxes de programación  

 Linguaxes de bloques: Scratch  

 Introducción á linguaxe C  
Estructura xeral dun programa en C  
Declaración das variables  
Tipos de datos  
Palabras reservadas  
Comentarios  
Operadores e abreviaturas específicas de C  

 A linguaje de programación Python  
Elementos de Python  

 A linguaxe de programación Processing  
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ELECTROTECNIA 
 

CURSO 2017-2018 
 
 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
 

Porcentaxes de avaliación, e outras consideracións a ter en conta 
no proceso de avaliación: 
 

 Conceptos: valoración das probas obxetivas escritas (exames) 
e/ou orais. Será un 80% da nota da avaliación. Será necesario 
unha nota mínima de 3 en cada examen ou proba  para poder 
aprobar a avaliación. 

 Procedementos: valoración e avaliación de traballos prácticos: 
resolución de problemas, realización de cuestións e ejercicios, 
traballos monográficos, exposicións, debates, montaxe de 
circuitos, libreta, deberes… Será un 10% da nota da 
avaliación. 
Nota mínima de 3 neste apartado para poder aprobar a 
avaliación. 

 Actitudes: observación e anotación do profesor das actitudes 
positivas e negativas do alumnado, valorando que o alumno 
faga en todo momento o que debe, cumprimento das normas, 
asistencia a clase, puntualidade, participación na clase, 
respeto das normas de seguridade, colaboración co profesor e 
cos compañeiros… Será un 10% da nota da avaliación. Nota 
mínima de 3 neste apartado para poder aprobar a avaliación. 

 
 Cada unha das avaliacións terá unha calificación numérica 
comprendida entre 0 e 10 puntos obtida da forma seguinte: Suma 
alxebraica dos tres apartados citados anteriormente, aplicada a 
ponderación correspondente a cada un. Para superar a avaliación 
precisarase que o resultado da suma sexa, ó menos, de 5 puntos. 
  
 Non se  aprobará a avaliación se a nota obtida en algun dos 
tres apartados citados anteriormente, antes de aplicar a 
ponderación, é inferior a 3. Nese caso non se considerará superado 
o trimestre. 
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Os alumnos/as que non superen algunha avaliación terán a 
posibilidade dunha recuperación para obter o aprobado (5) por 
avaliación ó longo do curso, ademáis da recuperación final de xuño. 
Estas recuperacións, consistirán nun control escrito correspondente 
a tódolos temas da avaliación ou avaliacións a recuperar e que 
estarán relacionados cos obxectivos mínimos da unidade ou 
unidades obxecto da recuperación. 
 
Se un alumno/a fora privado do dereito á avaliación continua por 
expediente sancionador, ou por calquera outra circunstancia deberá 
superar un exame específico e individualizado, relacionado cos 
objectivos mínimos 
 
A 3ª avaliación, se ben se avaliará como as duas anteriores, ten 
carácter de avaliación final polo que a súa cualificación será a nota 
final de curso. Esta cualificación obterase da media aritmética das 
tres avaliacións. 
 
A proba extraordinaria de setembro será única para tódolos 
alumnos/as e estará constituida por un exame cun contido que 
estará directamente relacionado cos obxectivos mínimos da 
materia. 
 
Na proba de setembro, polo tanto, non se conservan, os aprobados 
parciais de cada trimestre. 
 
Un alumno/a ó que se lle chame a atención máis de 4 veces( 4 
negativos) por estar incurrindo en faltas contrarias ás normas de 
convivencia implicará o suspenso da avaliación na que ocurriran os 
feitos. 
 
Se un alumno/a ou alumnos/as son sorprendidos copiando probas, 
exames,  prácticas ou traballos que teñan que facer,  ben a través 
de apuntes, de medios  electrónicos ou doutros compañeiros; ou 
calquer  modificación  ou intento de modificación posterior á 
entrega, coa intención de mellorar a nota do exame, proba,… 
implicará a anulación de dito exame, e por tanto, acarreará o 
suspenso automático, con nota de cero, de dita proba, exame, 
práctica ou traballo.  Como consecuencia calificarase a avaliación 
como suspensa de maneira automática. Serán igualmente 
sancionados co suspenso da avaliación o alumno ou alumnos que o 
facilitaran, entendendo que esas prácticas, exames ou probas 
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quedan anuladas por seren pouco fiables á hora de medir o obxecto 
da mesma. Sólo poderán aprobar o curso se aproban a 
recuperación final de xuño, ou entregan os traballos solicitados 
correctamente feitos por eles segundo as pautas indicadas polo 
profesor. No caso de que este incidente ocurrira durante ou despois 
do exame final de xuño, tería ou terían que presentarse á proba 
extraordinaria de setembro como única opción para poder aprobar o 
curso. 
 
Os criterios de calificación parcial de cada instrumento de avaliación 
serán os seguintes: 
 
 Conceptos 
  

Preguntas escritas de carácter teórico 
o Resposta clara e exacta, ata 6 puntos 
o Vocabulario e terminoloxía axeitado, ata 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos 

 
Procedementos 

  
A.- Problemas de cálculo 

o Plantexamento incorrecto, 0 puntos 
o Plantexamento e resposta correcta, 8 puntos 
o Plantexamento e resposta “razoable”, 4 puntos 
o Plantexamento correcto e resposta ilóxica, 2 puntos 
o Presentación correcta, ata 2 puntos máis. 

 
B.- Traballos monográficos, informes, exercicios 

o Entrega fora de prazo ou non entrega, 0 puntos 
o Copia literal das fontes de información, 2 puntos 
o Orixinalidade e carácter persoal, contido técnico, 

capacidade de análise, presentación de gráficos e 
esquemas, utilización de abundantes fontes de 
información, boa estructura, ata 8 puntos 

o Presentación correcta, ata 2 puntos 
 

C.- Construcción e/ou montaxe 
o Realización fora de prazo, 0 puntos 
o Realización correcta, funcionamento correcto, bo 

aspecto, uso correcto de máquinas e aparatos de 
medida, seguimento das normas de seguridade, tempo 
empregado, ata 8 puntos 
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o Orde e limpeza no traballo, ata 2 puntos. 
 
Actitudes 
 

 Negativa: reiteradas faltas de asistencia e/ou puntualidade 
sen justificar, reiteradas faltas de respeto o profesor, non traer 
o material necesario, non prestar atención ás explicacións, 
non traballar, reiteradas faltas de respeto cara os 
compañeiros, 0 puntos 

 Normais: asistencia a clase con puntualidade, atención e 
respeto o profesor e os compañeiros, 5 puntos 

 Positivas: participación activa e positiva nas clases, 
mostrando colaboración, respeto e responsabilidade co 
profesor e cos compañeiros, ata un máximo de 5 puntos máis.  

 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A 
MATERIA 
 
Os Indicadores están clasificados en dúas clases: Básicos e 
Adicionais. 
Esta clasificación, por unha parte nos servirá para determinar o grao 
mínimo de consecución para superar a materia. E por outra parte , 
empregando os Indicadores Adicionais, no caso de superar os 
básicos, nos determinaran a cualificación obtida. 
Todos os Indicadores Básicos teñen o mesmo valor cualificativo. 
Estes indicadores deben ser superados na súa totalidade para 
acadar unha avaliación positiva. A consecución destes mínimos 
implica unha cualificación de cinco. 
Os Indicadores Adicionais nunca proporcionaran unha cualificación 
positiva se non son superados os Indicadores Básicos, pero a 
cantidade de Indicadores Adicionais permitirá un redondeo cara o 
enteiro superior, sempre menor ou igual que catro, cando se 
superen o 60% dos mesmos. 
Para lograr o grao mínimo de consecución se deben acadar todos 
os Indicadores Básicos reflectidos a continuación: 
 
Unidade 1. A electricidade e o circuito eléctrico 

- Cálculo da resistencia eléctrica dun conductor. 

- Representación de circuitos de corrente continua utilizando a 
simboloxía adecuada. 
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Unidade 2. Leis básicas do circuito eléctrico 
 

-Cálculo das resistencias equivalentes, intensidades, caídas de 
tensión, potencial, diferencias de potencial en circuitos eléctricos 
en corrente continua aplicando a ley de Ohm, as leyes de 
Kirchhoff e o principio de superposición de fontes. 

- Cálculo do circuito equivalente aplicando o teorema de 
Thévenin ou o de Norton. 

- Montaxe de diferentes circuitos en corrente continua e medir 
tódolos seus parámetros eléctricos. 

 
Unidade 3. Magnetismo e electromagnetismo 
 

- Cálculo da FEM inducida e determinar o sentido. 

- Descripción do principio de funcionamento dos xeradores e dos 
aparellos de medida. 

 
Unidade 4. Compoñentes eléctricos pasivos 
 

- Cálculo do valor dun resistor e a sua tolerancia a partires das 
suas cores. 

- Cálculo da capacidade equivalente de circuitos con diferentes 
condensadores. 

- Descripción dos conceptos de carga e descarga dun 
condensador e cálculo da constante de tempo, a carga e a 
tensión nun instante de tempo determinado. 

- Descripción do comportamento dun condensador en corrente 
continua e corrente alterna. 

 
Unidade 5. A corrente alterna 
 

- Circuitos serie e paralelo en CA determinando a impedancia 
equivalente, a tensión e a intensidade que circula por cada 
compoñente. 

- Cálculo da potencia activa, reactiva e aparente nun circuito de 
CA. 

 
Unidade 6. Transformadores estáticos 
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- Clasificación dos transformadores, estudar a estructura interna 
e comprender o principio de funcionamento. 

- Relación de transformación dun transformador. 

 
 
Unidade 7.- As máquinas eléctricas e os motores de corrente 
continua 
 

- Estructura interna dunha máquina eléctrica de corrente 
continua. 

- Principio de funcionamento dos motores de corrente continua. 

- Cálculo do balance enerxético e o rendimento dun motor de 
corrente continua. 

 
Unidade 8. Os xeradores de corrente continua 
 

- Principio de funcionamento dos xeradores de corrente continua. 

- Forza electromotriz dun xerador e determinar o valor. 

 
Unidade 9.- Motores de corrente alterna 
 

- Clasificación das máquinas eléctricas de corrente alterna. 

- Principio de funcionamento dos motores síncronos e como se 
crean os campos magnéticos giratorios. 

- Principio de funcionamento dos motores de inducción. 

 
Unidade 10. Xeradores de corrente alterna 
 

- Estructura interna dun alternador e o seu principio de 
funcionamento. 

- Balance enerxético dun xerador síncrono. 

 
Unidade 11. Xeneración, transporte e distribución da enerxía 
eléctrica 
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- Principais fontes de recursos enerxéticos. 

- Funcionamento das centrais eléctricas productoras de enerxía. 

- Cálculos sinxellos de liñas de distribución (potencia, sección, 
caídas de tensión). 

 
 
Unidade 12.- Instalacións eléctricas 
 

- Partes mais importantes de cada tipo de instalación eléctrica. 

- Cálculos sinxelos de liñas eléctricas domésticas, industriais e 
singulares. 

 
Unidade 13. Sistemas electrónicos analógicos 
 

- Cálculos sinxelos en circuitos con diodo. 

- Transistor: características principaies e o seu funcionamento. 

- Cálculos sinxelos con circuitos en transistores. 

- Funcionamento por bloques dunha fonte de alimentación. 

 
Unidade 14. Sistemas electrónicos dixitais 
 

- Portas lóxicas básicas. 

- Taboas de verdade, funcións e circuitos digitais, aplicando os 
principios da álxebra de Boole a partires de condicións 
predeterminadas. 

- Simplificación de expresións lóxicas aplicando o álxebra de 
Boole ou os mapas de Karnaugh. 

 
Unidade 15. Campos de aplicación da electrotecnia 
 

- Tipos de lámpadas existentes no mercado. 

- Circuitos de comando de motores mediante contactores. 

 


