
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II: UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE TEMÁTICO I: Materiais. 

Unidad 1:Estructura atómica e estructura cristalina 

Unidad 2. Propiedades mecánicas dos materiais. Ensaios de medida 

 
Unidad 3. Diagramas de equilibrio 
 
Unidad 4. Materiais siderúrxicos, cerámicos e polímeros 
 
Unidad 5. Tratamentos térmicos. O fenómeno da corrosión 

BLOQUE TEMÁTICO II:Principios de máquinas 

Unidad 6. Conceptos físicos fundamentais sobre máquinas 

 
Unidad 7: Motores térmicos 
 
Unidad 8. Circuíto frigorífico. Bomba de calor 
 
Unidad 9. Motores de corrente continua 
 
Unidad 10. Motores de corrente alterna 

BLOQUE TEMÁTICO III:Sistemas automáticos e de control 

 
Unidad 11. Sistemas automáticos 

. 
Unidad 12. Tipos de control 

Unidade 13. Compoñentes dun sistema de control 

BLOQUE TEMÁTICO IV:Circuitos neumáticos e oleohidráulicos 

Unidade 17. Automatización pneumática (I) 

 
Unidade 18. Automatización pneumática (II) 
 
Unidade 19. Circuítos oleohidráulicos 
 
BLOQUE TEMÁTICO V: Control e programación de sistemas automáticos 
 
Unidade 14. Circuítos dixitais. Álxebra de Boole 
 
Unidade 15. Circuítos combinacionais e secuenciais 
 
Unidade 16. O ordenador como elemento de control 

TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I – Materiais ................................................................................. 30 sesións 
Bloque II – Principios de máquinas.......................................................... 40       “ 
Bloque III – Sistemas automáticos e de control ....................................... 25       “ 
Bloque IV – Sistemas pneumáticos e oleohidráulicos............................... 20       “ 
Bloque V- Control e programación de sistemas automáticos.................... 25       “ 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Realización de probas obxectivas escritas. Éstas probas desenvolveranse en dous apartados 

distintos: Conceptos e Procedementos que se puntuarán por separado e faranse de forma regular, en 
función da materia desenvolvida, cun mínimo de 3 probas  por curso.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E RECUPERACIÓN 

 
Realización de probas teóricas sobre os contidos conceptuais : Valoración dun 40 % do total 
Realización de probas sobre contidos procedimentais : Valoración dun 60 % do total 
Será imprescindible obter unha nota mínima dun 3 en calquera dos apartados anteriores para poder 
aprobar cada unha das avaliacións e/ou curso. 
Realizarase unha recuperación de cada avaliación (o final do curso) e un eximen final (setembro) para 
aqueles/as alumnos/as que non obtiveran avaliación positiva nin nas avaliacións propiamente ditas nin 
nas recuperacións. 
 
 


