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 Tecnoloxías 2º ESO 

Obxectivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos 

o A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas: fundamento do 
quefacer tecnolóxico. O proceso inventivo e de deseño. 

o Fases do proxecto tecnolóxico. Elaboración de ideas e procura de solucións. 
Distribución de tarefas e responsabilidades, cooperación e traballo en 
equipo.  

o Realización de documentos técnicos. Deseño, planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas. 

o Avaliación do proceso creativo, de deseño e de construción. Análise e 
valoración das condicións do contorno de traballo. 

o Utilización de aplicacións informáticas para a resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

o Exemplificación do proceso tecnolóxico na industria do contorno. 

o Esgotamento de recursos enerxéticos e de materias primas. Consumo 
responsable e desenvolvemento sostible. 

• Bloque 2. Hardware e sistemas operativos 

o Descrición da arquitectura, dos elementos dun ordenador e doutros 
dispositivos periféricos. Funcionamento, manexo e interconexión dos 
elementos dun ordenador. 

o Emprego do sistema operativo como interface persoa-máquina. 
Almacenamento, organización e recuperación da información en soportes 
físicos, locais e extraíbles. 

• Bloque 3. Materiais de uso técnico 

o Análise de materiais e técnicas básicas e industriais empregadas na 
construción e fabricación de obxectos. 

o Materiais naturais, transformados e sintéticos: madeira, metais. Propiedades 
e técnicas básicas de utilización. 
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o Tratamento de residuos e impacto ambiental do proceso produtivo. Uso de 
materiais comerciais e reciclados para a construción e fabricación de 
obxectos. 

o Emprego das ferramentas de forma axeitada e segura. 

• Bloque 4. Técnicas de expresión e comunicación 

o Uso de instrumentos e técnicas de debuxo para a realización de bosquexos 
e esbozos, empreñando escalas, cotas e sistemas de representación 
normalizados. 

o Utilización de aplicacións informáticas de ofimática para a creación, edición, 
mellora e presentación de documentos técnicos, e descrición da súa 
terminología e dos seus procedementos básicos. 

• Bloque 5. Estruturas 

o Descrición dos elementos dunha estrutura e dos esforzos aos que están 
sometidos. Análise da función que desempeñan os elementos na estrutura. 

o Deseño, planificación e construción de estruturas utilizando distintos tipos de 
apoio e triangulación. 

• Bloque 6. Máquinas e mecanismos 

o Mecanismos de transmisión e transformación do movemento. Análise da súa 
función en máquinas. Relación de transmisión. 

o Deseño e construción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión 
e transformación do movemento. 

o Uso de simuladores para recrear a función dos operadores mecánicos no 
deseño de prototipos. 

• Bloque 7. Electricidade e electrónica 

o Efectos da corrente eléctrica: luz, calor e electromagnetismo. 

o Circuíto eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía. Magnitudes 
eléctricas. Compoñentes e dispositivos básicos. Corrente continua e alterna. 

o Instalacións eléctricas nas vivendas. Potencia. Dispositivos de protección. 

o Valoración crítica dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o ambiente: 
xeración e transporte de enerxía eléctrica. Emprego de enerxías renovables. 
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o Deseño de circuítos que cumpran unha función predeterminada, realización 
da montaxe, nas condicións de seguridade apropiadas e utilización de 
simuladores para a comprobación previa do seu funcionamento. 

• Bloque 8. Tecnoloxías da comunicación. Internet 

o Sistemas de comunicación: telefonía, radio, televisión e redes de 
transmisión de datos. 

o Estrutura e funcionamento da internet. Dispositivos de comunicación. 
Servizos da internet. 

o Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e 
publicación de información. 

o Actitude crítica e responsable cara á propiedade intelectual e á distribución 
dos contidos e da información en xeral. Licenzas de uso e distribución do 
software. 

Criterios de avaliación 

• Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os 
coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis 
axeitada nun contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os 
recursos de expresión e comunicación. 

• Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 
recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto ao ambiente e valorando as condicións do contorno de traballo. 

• Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos 
periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos 
sistemas operativos como interface de comunicación coa máquina. 

• Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades 
comerciais: madeira, metais. Identificalos en aplicacións comúns e empregar 
técnicas básicas de conformación, unión e acabado. 

• Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos sinxelos, 
aplicando criterios de normalización. 

• Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que 
incorporen información textual e gráfica. 
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• Analizar e describir nas estruturas do contorno os elementos resistentes e os 
esforzos aos que están sometidos. 

• Identificar, manexar e aplicar operadores mecánicos encargados da transformación 
e transmisión de movementos para deseñar obxectos técnicos, explicando o 
funcionamento dos operadores no conxunto e, se é o caso, calcular as relacións de 
transmisión. 

• Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados 
por operadores elementais, nos que se empreguen os efectos da enerxía eléctrica 
e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas, utilizando 
correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

• Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 
localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e 
publicación de información. 

Mínimos para aprobar 

• Bloque 2. Hardware e sistemas operativos 

o Descrición da arquitectura, dos elementos dun ordenador e doutros 
dispositivos periféricos. Funcionamento, manexo e interconexión dos 
elementos dun ordenador. 

o Almacenamento, organización e recuperación da información en soportes 
físicos, locais e extraíbles. 

• Bloque 3. Materiais de uso técnico 

o Análise de materiais e técnicas básicas e industriais empregadas na 
construción e fabricación de obxectos. 

o Materiais naturais, transformados e sintéticos: madeira, metais.  

o Tratamento de residuos e impacto ambiental do proceso produtivo. Uso de 
materiais comerciais e reciclados para a construción e fabricación de 
obxectos. 

• Bloque 4. Técnicas de expresión e comunicación 

o Uso de instrumentos e técnicas de debuxo para a realización de bosquexos 
e esbozos, empreñando escalas, cotas e sistemas de representación 
normalizados. 
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o Utilización de aplicacións informáticas de ofimática para a creación, edición, 
mellora e presentación de documentos técnicos, e descrición da súa 
terminología e dos seus procedementos básicos. 

• Bloque 5. Estruturas 

o Descrición dos elementos dunha estrutura e dos esforzos aos que están 
sometidos. Análise da función que desempeñan os elementos na estrutura. 

o Deseño, planificación e construción de estruturas utilizando distintos tipos de 
apoio e triangulación. 

• Bloque 6. Máquinas e mecanismos 

o Descrición e análise dos diferentes mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento. Relación de transmisión. 

o Deseño e construción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión 
e transformación do movemento. 

• Bloque 7. Electricidade e electrónica 

o Efectos da corrente eléctrica: luz, calor e electromagnetismo. 

o Circuíto eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía. Magnitudes 
eléctricas. Compoñentes e dispositivos básicos. Realización de medidas.  

o Instalacións eléctricas nas vivendas. Potencia. Dispositivos de protección. 

o Valoración crítica dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o ambiente: 
xeración e transporte de enerxía eléctrica. Emprego de enerxías renovables. 

o Valoración da importancia actual da electrónica e respecto polas normas de 
seguridade. 

• Bloque 8. Tecnoloxías da comunicación. Internet 

o Estrutura e funcionamento da internet. Dispositivos de comunicación. 
Servizos da internet. 

o Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga de información. 
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Criterios e instrumentos de cualificación 

• Actividades: 70% 

o Caderno de clase 

o Proxectos 

o Boletíns de exercicios 

o Traballo diario 

• Exames: 30% 
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 Tecnoloxías 3º ESO 

Obxectivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

o A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas: fundamento do 
quefacer tecnolóxico. O proceso inventivo e de deseño. 

o Fases do proxecto tecnolóxico. Elaboración de ideas e procura de solucións. 
Distribución de tarefas e responsabilidades, cooperación e traballo en 
equipo.  

o Realización de documentos técnicos. Deseño, planificación e construción de 
prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, 
ferramentas e técnicas axeitadas. 

o Avaliación do proceso creativo, de deseño e de construción. Análise e 
valoración das condicións do contorno de traballo. 

o Utilización de aplicacións informáticas para a resolución de problemas 
tecnolóxicos. 

o Exemplificación do proceso tecnolóxico na industria do contorno. 

o Esgotamento de recursos enerxéticos e de materias primas. Consumo 
responsable e desenvolvemento sostible. 

• Bloque 2. Hardware e sistemas operativos 

o Descrición da arquitectura, dos elementos internos dun ordenador e doutros 
dispositivos periféricos. Funcionamento, manexo e interconexión dos 
elementos internos dun ordenador. 

o Emprego do sistema operativo como interface persoa-máquina. 
Almacenamento, organización e recuperación da información en soportes 
físicos, locais e extraíbles. 

o Uso do correo electrónico. 

o Instalación de programas e realización de tarefas básicas de mantemento do 
sistema. 

• Bloque 3. Materiais de uso técnico 

o Análise de materiais e técnicas básicas e industriais empregadas na 
construción e fabricación de obxectos. 
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o Materiais naturais, transformados e sintéticos: plásticos, cerámicos e 
pétreos. Propiedades e técnicas básicas de utilización. 

o Tratamento de residuos e impacto ambiental do proceso produtivo. Uso de 
materiais comerciais e reciclados para a construción e fabricación de 
obxectos. 

o Emprego das ferramentas de forma axeitada e segura. 

• Bloque 4. Técnicas de expresión e comunicación 

o Uso de aplicacións de deseño gráfico por ordenador, para a realización de 
bosquexos e esbozos, empreñando escalas, cotas e sistemas de 
representación normalizados. 

o Utilización de aplicacións informáticas de ofimática para a creación, edición, 
mellora e presentación de documentos técnicos, e descrición da súa 
terminología e dos seus procedementos básicos. 

• Bloque 5. Metroloxía 

o Uso dos distintos aparellos de medida. 

o Erro absoluto e erro relativo. 

o Valoración do erro cometido nunha medida. 

• Bloque 6. Máquinas e mecanismos 

o Mecanismos de transmisión e transformación do movemento. Análise da súa 
función en máquinas. Relación de transmisión. 

o Deseño e construción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión 
e transformación do movemento. 

o Uso de simuladores para recrear a función dos operadores mecánicos no 
deseño de prototipos. 

• Bloque 7. Electricidade e electrónica 

o Efectos da corrente eléctrica: luz, calor e electromagnetismo. 

o Circuíto eléctrico: elementos, funcionamento e simboloxía. Magnitudes 
eléctricas. Compoñentes e dispositivos básicos. Realización de medidas. 
Corrente continua e alterna. 
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o Instalacións eléctricas nas vivendas. Potencia. Dispositivos de protección. 

o Valoración crítica dos efectos do uso da enerxía eléctrica sobre o ambiente: 
xeración e transporte de enerxía eléctrica. Emprego de enerxías renovables. 

o Deseño de circuítos que cumpran unha función predeterminada, realización 
da montaxe, nas condicións de seguridade apropiadas e utilización de 
simuladores para a comprobación previa do seu funcionamento. 

• Bloque 8. Tecnoloxías da comunicación. Internet 

o Sistemas de comunicación: telefonía, radio, televisión e redes de 
transmisión de datos. 

o Estrutura e funcionamento da internet. Dispositivos de comunicación. 
Servizos da internet. 

o Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e 
publicación de información. 

o Actitude crítica e responsable cara á propiedade intelectual e á distribución 
dos contidos e da información en xeral. Licenzas de uso e distribución do 
software. 

Criterios de avaliación 

• Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os 
coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis 
axeitada nun contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os 
recursos de expresión e comunicación. 

• Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os 
recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e 
respecto ao ambiente e valorando as condicións do contorno de traballo. 

• Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos 
periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos 
sistemas operativos como interface de comunicación coa máquina. 

• Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades 
comerciais: materiais plásticos, cerámicos e pétreos. Identificalos en aplicacións 
comúns e empregar técnicas básicas de conformación, unión e acabado. 
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• Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos sinxelos, 
aplicando criterios de normalización. 

• Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que 
incorporen información textual e gráfica. 

• Realizar medidas nas estruturas do contorno aplicando os métodos e 
instrumentación axeitada en cada caso. 

• Identificar, manexar e aplicar operadores mecánicos encargados da transformación 
e transmisión de movementos para deseñar obxectos técnicos, explicando o 
funcionamento dos operadores no conxunto e, se é o caso, calcular as relacións de 
transmisión. 

• Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados 
por operadores elementais, nos que se empreguen os efectos da enerxía eléctrica 
e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas, utilizando 
correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. 

• Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a 
localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e 
publicación de información. 

Mínimos para aprobar 

• Bloque 2. A Informática e a internet 

o Identificar os elementos que constitúen a arquitectura física do ordenador, 
así como o funcionamento e a súa función, a relación co resto de 
compoñentes e as formas de conectalos. 

o Recoñecer os procesos lóxicos asociados ao funcionamento do ordenador e 
aplicar o coñecemento destes procesos para manipular o sistema, 
configuralo e realizar operacións de mantemento e actualización. 

o Manexar ferramentas e aplicacións informáticas que permitan buscar, 
almacenar, organizar, manipular, recuperar e presentar información. 

o Coñecer a estrutura básica e os compoñentes dunha rede de ordenadores, 
e empregar este coñecemento para compartir recursos. 

o Asumir de forma crítica e activa o avance e a aparición de novas 
tecnoloxías, incorporándoas ao quefacer cotián. 
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o Analizar e valorar criticamente a influencia do desenvolvemento tecnolóxico 
na sociedade. 

o Manexar programas que axuden a elaborar memorias técnicas: follas de 
cálculo e programas de debuxo vectorial. 

o Intercambiar información entre varios programas para realizar presentacións 
e edicións finais de memorias técnicas. 

o Coñecer os servizos que ofrece a internet e as características de cada un 
deles, como medio de transmitir a información. Uso do correo electrónico 
como forma de comunicación formal. 

• Bloque 3. Materiais de uso técnico 

o Coñecer a procedencia e a obtención, a clasificación, as propiedades 
características e as variedades dos plásticos como materiais técnicos máis 
empregados. 

o Identificar os plásticos nas aplicacións técnicas máis usuais. 

o Valorar o impacto ambiental producido pola explotación, transformación e 
refugallo de materiais plásticos. 

o Coñecer os beneficios da reciclaxe dos materiais plásticos e adquirir hábitos 
de consumo que permitan o aforro de materias primas. 

o Coñecer a obtención, a clasificación e as propiedades características dos 
materiais téxtiles. 

o Coñecer a obtención, a clasificación, as propiedades características e 
técnicas de conformación dos materiais de construción: pétreos e 
cerámicos. 

• Bloque 4. Expresión gráfica 

o Interpretar correctamente obxectos tecnolóxicos representados en distintos 
sistemas. 

o Coñecer o modo normalizado de utilización de liñas e cotas para aplicalo ao 
deseño e á comunicación de ideas na resolución de problemas técnicos. 

o Realizar planos técnicos sinxelos utilizando ferramentas informáticas. 

• Bloque 5: Metroloxía 
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o Realizar medidas co calibre interpretando o erro da medida. 

o Calcular erro absoluto e relativo. 

• Bloque 6. Mecanismos 

o Coñecer os mecanismos básicos de transmisión e transformación do 
movemento, así como as súas aplicacións. 

o Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explicar o seu 
funcionamento no conxunto. 

o Resolver problemas sinxelos e calcular a relación de transmisión nos casos 
que sexa posible. 

o Utilizar simuladores para recrear a función de operadores no deseño de 
prototipos. 

o Deseñar e construír maquetas de mecanismos simples e conxuntos de 
mecanismos de transmisión e de transformación. 

• Bloque 7. Electricidade 

o Calcular as magnitudes eléctricas básicas, potencia e enerxía, en diferentes 
circuítos eléctricos. 

o Coñecer os efectos aproveitables da electricidade e as formas de utilizalos. 

o Saber interpretar esquemas eléctricos e realizar montaxes a partir destes. 

o Realizar simulacións de circuítos eléctricos co ordenador. 

o Manexar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de 
medidas. 

o Coñecer e valorar criticamente as distintas formas de xeración de enerxía 
eléctrica. Vantaxes e inconvintes dos distintos tipos de centrais eléctricas. 

Criterios e instrumentos de cualificación 

• Actividades: 70% 

o Caderno de clase 

o Proxectos 
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o Boletíns de exercicios 

o Traballo diario 

• Exames: 30% 
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Tecnoloxía 4º ESO 

Obxectivos 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bloque 1. Instalacións en vivendas 

o Análise dos elementos que configuran as instalacións dunha vivenda: 
electricidade, comunicacións, auga sanitaria, evacuación de augas, sistemas 
de calefacción, gas, aire acondicionado, domótica. 

o Acometidas, compoñentes, normativa, simboloxía, análise, deseño e 
montaxe en equipo de modelos sinxelos destas instalacións. 

o Análise de facturas domésticas e aforro enerxético nas instalacións de 
vivendas. Arquitectura bioclimática. 

• Bloque 2. Electrónica, pneumática e hidráulica 

o Descrición e análise dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, dos seus 
compoñentes e principios físicos de funcionamento. 

o Electrónica analóxica e dixital. Compoñentes básicos, simboloxía, análise de 
circuítos elementais. Aplicación da álxebra de Boole a problemas 
tecnológicos básicos. Portas lóxicas. 

o Aplicacións típicas dos sistemas electrónicos, pneumáticos e hidráulicos en 
sistemas industriais. Valoración da importancia da normalización. 

o Deseño e montaxe de circuítos electrónicos básicos e sistemas pneumáticos 
sinxelos que cumpran unha función predeterminada, interpretando 
adecuadamente a simboloxía. 

o Deseño de circuítos mediante simuladores, empreñando simboloxía 
específica e uso de simuladores para analizar o comportamento dos 
circuítos. 

• Bloque 3. Tecnoloxías da comunicación 

o Descrición dos sistemas de comunicación con e sen fíos e dos seus 
principios técnicos para transmitir son, imaxe e datos. 

o Utilización de tecnoloxías da comunicación de uso cotián. 

• Bloque 4. Control e robótica 
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o Elementos de sistemas de control. Análise e experimentación con sistemas 
automáticos, sensores, actuadores e aplicación da realimentación en 
dispositivos de control. Aplicacións domésticas. 

o Deseño e montaxe de robots a partir de elementos preconstruídos. 

o Uso do ordenador, como elemento programable, para controlar un sistema 
automático ou un robot. 

o Traballo con simuladores informáticos para verificar e comprobar o 
funcionamento dos sistemas deseñados. 

• Bloque 5. Tecnoloxía e sociedade 

o Valoración do desenvolvemento tecnolóxico ao longo da historia. Análise do 
impacto das novas tecnologías na sociedade actual. 

o Desenvolvemento de proxectos técnicos. Organización do traballo. 
Produción en serie e control de calidade. 

o Análise da evolución de obxectos técnicos e importancia da normalización 
nos produtos industriais. 

o Aproveitamento de materias primas e recursos naturais e adquisición de 
hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable. 

o A aplicación das ferramentas informáticas e de control no desenvolvemento 
de proxectos tecnolóxicos. 

Criterios de avaliación 

• Representar graficamente un obxecto ou mecanismo tecnolóxico sinxelo, utilizando 
un programa elemental de deseño asistido por ordenador. 

• Identifica-los bloques de entrada, proceso e saída dun sinxelo sistema electrónico 
real e describir brevemente as súas funcións elementais. 

• Montar algún sistema electrónico sinxelo a partir do seu esquema, empregando 
bloques de entrada, proceso e saída. 

• Deseñar e montar algún sistema pneumático sinxelo a partir do seu esquema, 
distinguindo sensores, válvulas de regulación e actuadores. 
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• Utilizar unha folla de cálculo para o tratamento primario dunha pequena cantidade 
de información numérica, realizar gráficas e algunha análise sinxela de pautas de 
comportamento. 

• Montar un sinxelo robot que incorpore algún sensor primario da adquisición de 
información do entorno, e desenvolver un pequeno programa que permita 
controlalo e posibilite o seu funcionamento autónomo, en función da realimentación 
dunha variable. 

• Adquirir e interpretar datos dalgunha variable elemental dun proceso sinxelo do 
contorno utilizando o ordenador e deseñar algunha realimentación elemental cos 
datos obtidos. 

• Deseñar e interpretar planos de instalacións en vivendas, usando axeitadamente a 
simboloxía. 

Mínimos para aprobar 

• Técnicas de expresión e comunicación gráfica. 

o Introducción o debuxo asistido por ordenador: debuxo en dúas dimensións. 

o Realización de debuxos elementais con algún sistema sinxelo de debuxo 
asistido por ordenador. 

• Electricidade e electrónica. 

o Elementos básicos de circuítos electrónicos simples: a resistencia, o 
condensador, o díodo, o transistor e o circuíto integrado. 

o Dispositivos de entrada: interruptores, resistencias que varían coa luz  e a 
temperatura. Dispositivos de saída: zoador, relé e led. Dispositivos de 
proceso: os integrados. 

o Aplicacións en montaxes sinxelas. 

• Pneumática e hidráulica. 

o Descrición e análise dos sistemas hidráulicos e pneumáticos, dos seus 
compoñentes e principios físicos de funcionamento. 

o Montaxe de circuítos pneumáticos sinxelos que cumpran unha función 
predeterminada, interpretando adecuadamente a simboloxía. 
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• Tecnoloxías da información. 

o Ordenador como dispositivo de control : sinal analóxica e dixital. 

o Adquisición de datos. Programas de control. Tratamento de información 
numérica a  través de follas de cálculo. 

• Control e robótica. 

o Elementos de sistemas de control. Análise e experimentación  con  sistemas  
automáticos,  sensores, actuadores e aplicación da realimentación en 
dispositivos de control. Aplicacións domésticas. 

• Instalacións en vivendas. 

o Interpretación de facturas de electricidade. 

o Identificación do nome e función de cada elemento en instalacións. 

Criterios e instrumentos de cualificación 

• Actividades: 70% 

o Caderno de clase 

o Proxectos 

o Boletíns de exercicios 

o Traballo diario 

• Exames: 30% 
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Informática 4º ESO 

Obxectivos  

• Utilizar os servizos telemáticos adecuados para responder a necesidades 

relacionadas, entre outros aspectos, coa formación, o lecer, a inserción laboral, a 

administración, a saúde ou o comercio, valorando en que medida cobren 

estasnecesidades e se o fan de forma apropiada. 

• Buscar e seleccionar recursos dispoñibles na rede para incorporalos ás súas 

propias producións, valorando a importancia do respecto á propiedade intelectual e 

a conveniencia de recorrer a fontes que autoricen expresamente a súa utilización. 

• Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, achegando as 

súas competencias ao seu crecemento e adoptando as actitudes de respecto, 

participación, esforzo e colaboración que posibiliten a creación de producións 

colectivas. 

• Utilizar periféricos para capturar e digitalizar imaxes, textos e sons e manexar as 

funcionalidades principais dos programas de tratamento dixital da imaxe fixa, do 

son e da imaxe en movemento e a súa integración para crear pequenas producións 

multimedia con finalidade expresiva, comunicativa ou ilustrativa. 

• Integrar a información textual, numérica e gráfica para construír e expresar 

unidades complexas de coñecemento en forma de presentacións electrónicas, 

aplicándoas en modo local, para apoiar un discurso ou, en modo remoto, como 

síntese ou guión que facilite a difusión de unidades de coñecemento elaboradas.  

• Integrar a información textual, numérica e gráfica obtida de calquera fonte para 

elaborar contidos propios e publicalos na web, utilizando medios que posibiliten a 
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interacción (formularios, enquisas, bitácoras, etc.) e formatos que faciliten a 

inclusión de elementos multimedia decidindo a forma en que se poñen á 

disposición do resto de persoas usuarias. 

• Coñecer e valorar o sentido e a repercusión social das diversas alternativas 

existentes para compartir os contidos publicados na web e aplicalos cando se 

difundan as producións propias. 

• Comprender a importancia de reforzar as condutas de seguridade activa e pasiva 

que posibiliten a pro tección dos datos e a persoal nas interaccións na internet. 

• Coñecer os paquetes de aplicacións en rede, os sistemas de almacenamento 

remotos e os posibles sistemas operativos na internet que faciliten a súa 

mobilidade e a independencia dun equipamento localizado espacialmente. 

Contidos 

• Bloque 1. Sistemas operativos e seguridade informática 

o Creación de redes locais: configuración de dispositivos físicos para a 

interconexión de equipos informáticos. 

o Creación de grupos de persoas usuarias, adjudicación de permisos, e posta 

á disposición de contidos e recursos para o seu uso en redes locais baixo 

diferentes sistemas operativos. 

o Seguridade na internet. O correo masivo e a protección fronte a diferentes 

tipos de programas, documentos ou mensaxes susceptibles de causar 

prexuízos. Uso de tornalumes. Importancia da adopción de medidas de 

seguridade activa e pasiva. 
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o Conexións sen fíos e intercambios de información entre dispositivos móbiles 

e fixos. 

• Bloque 2. Multimedia 

o Adquisición de imaxe fixa mediante periféricos de entrada. 

o Tratamento básico da imaxe dixital: os formatos básicos e o seu uso. 

Selección de fragmentos: tamaño e encadramento das imaxes. 

Acondicionamento de fotografías dixitais modificando exposición, saturación, 

luminosidade e contraste. Creación de debuxos sinxelos. 

o Captura de son e de vídeo a partir de diferentes fontes. Edición e montaxe 

de audio e vídeo para a creación de contidos multimedia. 

o As redes de intercambio como fonte de recursos multimedia. Necesidade de 

respectar os dereitos que amparan as producións alleas. 

• Bloque 3. Publicación e difusión de contidos 

o Integración y organización de elementos textuais, numéricos, sonoros, 

gráficos e animados en estruturas hipertextuais. 

o Elaboración de páxinas web que conteñan obxectos activos sinxelos: 

mapas, formularios e controis multimedia. 

o Deseño de presentacións. Emprego de animacións sinxelas con elementos 

gráficos. 

o Creación e publicación na web. Estándares de publicación. Deseño gráfico 

das páxinas web. 

o Accesibilidade da información. 

• Bloque 4. A internet e redes sociais 
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o A información e a comunicación como fontes de comprensión e 

transformación do contorno social: comunidades virtuais e globalización. 

o Actitude positiva cara ás innovacións no ámbito das tecnoloxías da 

información e da comunicación e cara ça súa aplicación para satisfacer 

necesidades persoais e de grupo. 

o Acceso a servizos de Administración electrónica e comercio electrónico: os 

intercambios económicos e a seguridade. 

o Acceso a recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e 

saúde. 

o A propiedade e a distribución do software e a información: software libre e 

software propietario, tipos de licenzas de uso e distribución. 

o A enxeñaría social e a seguridade: estratexias para o recoñecemento da 

fraude, desenvolvemento de actitudes de protección activa diante dos 

intentos de fraude. 

o Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e da 

seguridade persoal na interacción en contornos virtuais: acceso a servizos 

de lecer. 

o Canles de distribución dos contidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. 

o Acceso, descarga e intercambio de programas e información. Diferentes 

modalidades de intercambio. 

Criterios de avaliación 

• Instalar e configurar aplicacións, e desenvolver técnicas que permitan asegurar 

sistemas informáticos conectados entre si. 
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• Conectar dispositivos móbiles con outros, sen fíos ou con fíos, fixos ou móbiles, 

para intercambiar información e datos. 

• Obter imaxes fotográficas, aplicarlles técnicas de edición dixital e diferencialas das 

imaxes xeradas por ordenador. 

• Capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio. 

• Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na 

exposición de ideas e de proxectos. 

• Desenvolver contidos interactivos para a rede aplicando estándares de 

accesibilidade na publicación da información. 

• Participar en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e 

iniciativas comúns. 

• Elixir entre produtos de software e de contidos, tanto de código aberto e 

comerciais, con funcionalidades similares, os que sexan compatibles co respecto 

polos dereitos de autor e que mellor se axusten aos requirimentos das publicacións 

e ás necesidades dos usuarios. 

Mínimos para aprobar 

• Obter imaxes fotográficas, aplicarlles técnicas de edición dixital e diferencialas das 

imaxes xeradas por ordenador. 

• Capturar, editar e montar fragmentos de vídeo con audio. 

• Deseñar e elaborar presentacións destinadas a apoiar o discurso verbal na 

exposición de ideas e de proxectos. 
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• Desenvolver contidos interactivos para a rede aplicando estándares de 

accesibilidade na publicación da información. 

• Participar en redes sociais virtuais como emisores e receptores de información e 

iniciativas comúns. 

• Elixir entre produtos de software e de contidos, tanto de código aberto e 

comerciais, con funcionalidades similares, os que sexan compatibles co respecto 

polos dereitos de autor e que mellor se axusten aos requirimentos das publicacións 

e ás necesidades dos usuarios. 

Instrumentos de avaliación 

• Cada unidade temática terá unha serie determinada de actividades.  

o Cada actividade deberá ser entregada e será cualificada.  

o Periódicamente indicarase a cada alumno a serie de actividades aptas e non 

aptas.  

o As actividades non aptas deben ser rectificadas para a súa aprobación.  

o A nota media da avaliación será a media das cualificacións obtidas nas 

actividades desenvolvidas ata a sesión da avaliación. 

• En caso excepcionais proderanse efectuar probas escritas, dos temas traballados o 

longo do trimestre. 

• Se suspenden unha avaliación haberá posibilidade de recuperala antes de finalizar 

o curso. 

• Para que a materia estea aprobada será necesario aprobar todas as avaliacións. 
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• Nos exames extraordinarios de setembro examinaranse soamente dos contidos 

correspondentes á avaliación suspensa. 

• Se a un alumno/a, nos exames de setembro, quedáselle algunha avaliación 

suspensa suspendería todos os contidos do curso. 

Criterios de cualificación 

A nota virá dada pola seguinte ponderación: 

• Probas escritas: 30 % 

o Coñecemento de contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

o Realización correcta dos problemas propostos. 

• Actividades prácticas e/ou traballos: 70% 

o Realización diaria das actividades propostas. 

o Orde e limpeza no caderno. 

o Desenvolvemento e realización dos proxectos e actividades, de tipo práctico, 

propostas. 
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Tecnoloxía Industrial I 

Obxectivos 

• Adquirir os coñecementos precisos para analizar máquinas e sistemas técnicos, 

para explicar os seus principios de funcionamento e identificar os elementos que os 

constitúen. 

• Comprender o papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos, explicando as súas 

distintas transformacións e aplicacións, e adoptar actitudes de aforro e valoración 

da eficiencia enerxética de cara a con seguir un desenvolvemento sustentable. 

• Comprender e explicar como se organizan e desenvolven  procesos  tecnolóxicos,   

identificar e describir as técnicas e os factores económicos e sociais que concorren 

en cada caso. 

• Analizar de forma sistemática produtos da actividade técnica para avaliar a súa 

calidade e explicar o seu funcionamento, utilización e forma de control. 

• Valorar criticamente as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá e na 

calidade de vida, manifestando e argumentando as propias ideas e opinións.  

Analizar as  distintas  repercusións que determinados desenvolvementos 

tecnolóxicos teñen para homes e mulleres. 

• Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre procesos ou produtos 

tecnolóxicos utilizando vocabulario, símbolos e formas de expresión apropiadas. 

• Actuar con autonomía, confianza e seguranza ao inspeccionar, manipular e intervir 

en máquinas, sistemas e procesos técnicos para comprender o seu funcionamento. 
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• Planificar e desenvolver proxectos técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, 

responsabilizándose de tarefas e cumprindo os obxectivos do plan de traballo. 

• Valorar a importancia da investigación e desenvolvemento na creación de novos 

produtos e sistemas. 

Contidos 

Contidos comúns 

• Análise de obxectos e montaxes para a identificación e a selección de solucións a 

problemas técnicos, valorando a súa adecuación ao contexto no que deben 

aplicarse. 

• Realización de cálculos e planificación dos traballos prevendo os recursos 

materiais e as ferramentas que cumpran para a súa realización. 

• Realización de montaxes ou construción de obxectos procurando o uso correcto 

das ferramentas e seguindo a planificación previamente elaborada. 

• Valoración das montaxes ou dos obxectos verificando que cumpren coas 

especificacións previstas. 

• Investigación de aspectos históricos ou científicos, xerais e específicos de Galicia, 

relevantes para a construción dos obxectos ou a realización das montaxes, desde 

os puntos de vista social, ambiental e tecnolóxico. 

• Emprego das TIC para a busca de información, para a elaboración de documentos 

e planos, para a realización de cálculos e simulacións e para a presentación de 

obxectivos e resultados. 
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Bloques de contidos 

• Bloque temático 1: O proceso e os produtos da tecnoloxía. 

o U.D 1 Proceso cíclico de deseño e mellora de produtos. Importancia das 

novas      tecnoloxías. 

o U.D.2 Distribución de produtos. O mercado e as súas leis básicas. Patentes. 

Normalización e control de calidade. 

o U.D.3 Análise sistemática de produtos tecnolóxicos actuais. Razóns do seu 

éxito ou fracaso. Planificación e desenvolvemento práctico dun proxecto de 

deseño e comercialización dun produto. 

• Bloque temático 2: Materiais. 

o U.D.4 Estado natural, obtención e transformación dos materiais. 

Propiedades máis relevantes. 

o U.D.5 Identificación das formas de presentación e selección de materiais 

comúns en aplicacións características. 

o U.D.6 Impacto ambiental dos materiais producido en todo o seu ciclo de 

obtención, transformación e refugo. 

o U.D.7 Exemplificación da aplicación e da elección de materiais para algún 

proxecto tipo. 

• Bloque temático 3: Elementos de máquinas e sistemas. 

o U.D.8 Máquinas e sistemas mecánicos. Vantaxe e rendemento. Transmisión 

e transformación de movementos. 
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o U.D.9 Esforzos básicos en elementos estruturais. Soporte e unión de 

elementos mecánicos. 

o U.D.10 Elementos auxiliares de acumulación, disipación e lubricación. 

Cálculo, montaxe e experimentación de mecanismos característicos. 

o U.D.11 Elementos dun circuíto xenérico: xerador, condutores, dispositivos 

de regulación e control, receptores de consumo e utilización. 

Representación esquematizada de circuítos. Simboloxía. Interpretación de 

planos e esquemas. 

o U.D.12 Simulación, montaxe e experimentación de circuítos eléctricos e 

pneumáticos característicos. 

• Bloque temático 4: Procedementos de fabricación. 

o U.D.13 Técnicas de fabricación: tipos e clasificación. Máquinas e 

ferramentas apropiadas para cada procedemento. 

o U.D.14 Criterios de uso e mantemento de máquinas e ferramentas. Normas 

de seguranza e hixiene no traballo. Exemplificación dalgunha técnica sinxela 

de fabricación con máquinas e ferramentas axeitadas. Novas tecnoloxías 

aplicadas aos procesos de fabricación. 

o U.D.15 Impacto ambiental dos procedementos de fabricación. Criterios de 

redución. 

• Bloque temático 5: Recursos enerxéticos. 

o U.D.16 Obtención, transformación e transporte das fontes de enerxía. 

Importancia do uso de enerxías alternativas. 

o U.D.17 Modelización elemental e simulación de instalacións de 

transformación de enerxía. 
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o U.D.18 Impacto ambiental da produción enerxética en Galicia. 

 

o U.D.19 Consumo enerxético. Cálculos e estimacións de consumo. Técnicas 

e criterios de aforro enerxético. 

Criterios de avaliación 

• Avaliar as repercusións que sobre a calidade de vida ten a produción e utilización 

dun produto ou servizo técnico cotián e suxerir posibles alternativas de mellora, 

tanto técnicas coma doutra orde. 

• Describir os materiais máis habituais no seu uso técnico, identificar as súas 

propiedades e aplicacións máis características e analizar a súa adecuación a un fin 

concreto. 

• Identificar os elementos funcionais, estruturas, mecanismos e circuítos que 

compoñen un produto técnico de uso común. 

• Describir os útiles e técnicas empregadas nun proceso de produción utilizando un 

vocabulario adecuado. 

• Describir o probable proceso de fabricación dun produto e valorar as razóns 

económicas e as repercusións ambientais da súa produción, uso e refugo. 

• Calcular, a partir de información adecuada, o custo  enerxético  do funcionamento 

ordinario  dun local ou dunha vivenda e suxerir posibles alternativas de aforro. 

• Achegar e argumentar ideas e opinións propias sobre os obxectos técnicos e a súa 

fabricación, valorando e adoptando, de ser o caso, ideas alleas. 
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Mínimos para aprobar 

• Adquirir os coñecementos precisos para analizar máquinas e sistemas técnicos, 

para explicar os seus principios de funcionamento e identificar os elementos que os 

constitúen. 

• Comprender o papel da enerxía nos procesos tecnolóxicos, explicando as súas 

distintas transformacións e aplicacións, e adoptar actitudes de aforro e valoración 

da eficiencia enerxética de cara a con seguir un desenvolvemento sustentable. 

• Comprender e explicar como se organizan e desenvolven  procesos  tecnolóxicos,   

identificar e describir as técnicas e os factores económicos e sociais que concorren 

en cada caso. 

• Analizar de forma sistemática produtos da actividade técnica para avaliar a súa 

calidade e explicar o seu funcionamento, utilización e forma de control. 

• Valorar criticamente as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá e na 

calidade de vida, manifestando e argumentando as propias ideas e opinións.   

• Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre procesos ou produtos 

tecnolóxicos utilizando vocabulario, símbolos e formas de expresión apropiadas. 

• Planificar e desenvolver proxectos técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, 

responsabilizándose de tarefas e cumprindo os obxectivos do plan de traballo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

• Cada catro temas, como máximo, farase un exame que constará de: 

o Preguntas abertas para desenvolver. 

o Dez preguntas tipo test sobre terminoloxía e conceptos. 
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o Se procede, proporase a realización de exercicios ou problemas. 

• Uns días antes da avaliación haberá un exame de recuperación para aquelas 

persoas que suspendesen algún dos exames realizados. 

• A nota media da avaliación será a media dos exames ordinarios á que se engadirá 

a puntuación correspondente aos apartados: 2, 3 y 4. 

• Se suspenden unha avaliación haberá posibilidade de recuperala antes de finalizar 

o curso. 

• Para que a materia estea aprobada será necesario aprobar todas as avaliacións. 

• Nos exames extraordinarios de setembro examinaranse soamente dos contidos 

correspondentes á avaliación suspensa. 

• Se a un alumno/a, nos exames de setembro, quedáselle algunha avaliación 

suspensa suspendería todos os contidos do curso. 

Sistemas de cualificación 

• Probas escritas: 30 % 

o Coñecemento de contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais. 

o Realización correcta dos problemas propostos. 

• Actividades prácticas e/ou traballos: 70% 

o Realización diaria das actividades propostas. 

o Orde e limpeza no caderno. 

o Desenvolvemento e realización dos proxectos e actividades, de tipo práctico, 

propostas. 
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 Tecnoloxía Industrial II 

Obxectivos 

• Analizar de forma sistemática aparellos e produtos da actividade técnica para 

explicar o seu funcionamento, utilización e forma de control e avaliar a súa 

calidade. 

• Valorar críticamente, aplicando os coñecementos adquiridos, as repercusións da 

actividade tecnolóxica na vida cotiá e a calidade de vida, manifestando e 

argumentando as súas ideas e opinións. 

• Expresar con precisión as súas ideas e opinións sobre procesos ou produtos 

tecnolóxicos concretos, utilizandovocabulario, símbolos e formas de expresión 

apropiadas. 

• Participar na planificación e desenvolvemento de proxectos técnicos en equipo, 

achegando ideas e opinións, responsabilizándose de tarefas e cumprindo os seus 

compromisos. 

• Desenvolver autonomía e confianza para inspeccionar, manipular e intervir en 

máquinas, sistemas e procesos técnicos e comprender o seu funcionamento. 

Contidos  

• Análise de obxectos e montaxes para a identificación e a selección de solucións a 

problemas técnicos específicos e mais elaboración dun conxunto de características 

técnicas adecuadas ao contexto no que deben aplicarse. 
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• Realización de cálculos e elaboración de documentos e planos, planificación de 

traballos e asignación de funcións específicas aos membros do equipo. 

• Realización de ensaios, montaxes ou construción de obxectos procurando o uso 

correcto dos recursos materiais e das ferramentas e seguindo a planificación 

previamente elaborada. 

• Valoración dos traballos mediante a preparación dun conxunto de comprobacións 

coas que se poida verificar que se cumpren as especificacións previstas. 

• Investigación de aspectos históricos e científicos, xerais e específicos de Galicia, 

relevantes para a realización dos traballos desde os puntos de vista social, 

ambiental e tecnolóxico. 

• Emprego das TIC para a busca de información, para a elaboración da 

documentación e da planificación, para a realización de cálculos e simulacións e 

para a presentación de obxectivos e de resultados. 

Bloques de contido 

• Materiais 

o Estrutura interna e propiedades. Técnicas de modificación das propiedades. 

o Novos materiais: polímeros, materiais compostos, materiais 

nanoestruturados, cerámicas especiais. O papel da ciencia no 

desenvolvemento destes materiais. 

o Oxidación e corrosión. Técnicas de protección Tratamentos superficiais. 

o Procedementos de ensaio e medida de propiedades básicas dos materiais. 
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o Procedementos de reciclaxe e reutilización. Importancia cotiá, social e 

económica do aforro de materiais. 

o Normas de precaución e seguranza no manexo de materiais. 

• Principios de máquinas 

o Motores térmicos alternativos e rotativos. Principios de funcionamento. 

Aplicacións comúns. 

o Motores eléctricos: tipos e principios de funcionamento. Aplicacións 

características. 

o Circuíto frigorífico e bomba de calor: principios de funcionamento, elementos 

e aplicacións típicas. 

o Enerxía útil. Potencia dunha máquina. Par motor no eixe. Perdas de enerxía 

nas máquinas. Rendemento. 

• Sistemas automáticos. 

o Elementos que compoñen un sistema de control: transdutores, captadores e 

actuadores. 

o Estrutura dun sistema automático. Sistemas de lazo aberto. Sistemas 

realimentados de control. Comparadores. 

o Simulación, montaxe e experimentación de circuítos sinxelos de control. 

• Circuítos pneumáticos e oleohidráulicos. 

o Técnicas de produción, condución e depuración de fluídos. Caudal. Perda 

de carga. 

o Elementos de accionamento, regulación e control. Simboloxía. 
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o Interpretación de esquemas elementais. 

o Deseño, simulación, montaxe e experimentación de circuítos pneumáticos 

característicos. 

• Control e programación de sistemas automáticos. 

o Circuítos lóxicos combinacionais. Portas e funcións lóxicas. Procedementos 

de simplificación de circuítos lóxicos. Aplicación ao control do funcionamento 

dun dispositivo. 

o Circuítos lóxicos secuenciais. 

o Circuítos de control programado. Programación ríxida e flexible. 

Criterios de avaliación 

• Seleccionar materiais para unha aplicación práctica determinada, considerando, 

ademais das súas propiedades intrínsecas, factores técnicos relacionados coa súa 

estrutura interna, económicos e ambientais. Analizar o uso dos novos materiais 

como alternativa aos empregados tradicionalmente. 

• Determinar as condicións nominais de funcionamento dunha máquina ou 

instalación a partir das súas características de uso. 

• Identificar as partes de motores térmicos e eléctricos e describir o seu principio de 

funcionamento. 

• Analizar a composición dunha máquina ou sistema automático de uso común e 

identificar os elementos de mando, control e potencia. Explicar a función que 

corresponde a cada un deles. 
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• Aplicar os recursos gráficos e técnicos apropiados para describir a composición e 

funcionamento dunha máquina, circuíto ou sistema tecnolóxico concreto. 

• Montar un circuíto pneumático a partir do plano ou dos esquemas dunha aplicación 

característica. 

• Montar e comprobar un circuíto de control dun sistema automático a partir do plano 

ou esquema dunha aplicación característica. 

Mínimos para aprobar 

• Materiais 

o Coñecer as distintas formas estruturais tanto a nivel atómico como molecular 

dos materiais. 

o Coñecer e diferenciar con soltura cales son as propiedades fundamentais 

que definen o comportamento e as aplicacións dun determinado material 

o Coñecer os ensaios fundamentais de medida das devanditas propiedades, a 

forma como se realizan, os parámetros que os definen, etc. 

o Ser consciente da imposibilidade do medio de xerar por si só todos os 

recursos que a actual sociedade require dela e como a súa capacidade de 

autodepuración é limitada. 

o Entender o concepto de desenvolvemento sostido. Coñecer a filosofía das 

catro erres, e como se realiza cada faser para diferentes materiais, sendo 

consciente da axuda que cada un de nós particularmente podemos ofrecer 

cunha separación selectiva de residuos no fogar. 

• Máquinas térmicas 
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o Entender os diferentes tipos de máquinas en base ao tipo de enerxía motriz 

que empregan e manexo dos parámetros fundamentais que servirán para 

determinar que tipo de máquina será máis útil para cada aplicación concreta 

en función do uso que se lle dará. 

o Manexar con soltura e entender o significado e a utilidade dos conceptos 

físicos fundamentais das máquinas: traballo, enerxía, potencia, rendemento, 

etc.  

o Comprender os fundamentos da termodinámica como base para o estudio 

das máquinas térmicas: calor, enerxía interna, entalpía, entropía, etc. 

o Realizar aproximacións que se entenderán axustadas supoñendo procesos 

termodinámicos nos que o fluído que os realiza é un gas ideal, 

comprendendo as simplificaciones que isto supón. 

o Analizar os procesos termodinámicos isobáricos, isotermos, isocóricos e 

adiabáticos. Entender o concepto de proceso reversible e irreversible e o 

segundo principio de termodinámica. 

o Estudiar o principio de Carnot como idealización do funcionamento das 

máquinas térmicas, así como o ciclo de Carnot invertido para os circuitos 

frigoríficos.  

o Estudiar a bomba de calor como proceso de refrixeración utilizable deforma 

reversible. 

o Coñecer os principios fundamentais das máquinas térmicas en función da 

súa forma de realizar o traballo. 

o Entender os principios básicos de funcionamento das máquinas térmicas 

fundamentais: máquina de vapor, turbina de vapor, motor de explosión e 

turbina de gas. 
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• Motores eléctricos 

o Coñecer a clasificación das máquinas eléctricas en función de se son 

xeradoras ou motoras, e en función do tipo de corrente eléctrica coa que 

traballe (cc ou ca) 

o Coñecer os elementos construtivos fundamentais das máquinas de cc, e a 

súa función dentro dela. 

o Coñecer os parámetros eléctricos básicos que se manexan no estudio das 

máquinas de cc (sentido de xiro, reversibilidad, fem inducida, par interno e 

nominal, potencia, rendemento, etc.) 

o Entender as diferenzas entre as distintas formas de conectar este tipo de 

motores. 

o Coñecer a clasificación das máquinas de corrente alterna en función de se 

son xeradoras ou motoras, e en función do seu sincronismo de 

funcionamiento 

o Coñecer os elementos construtivos fundamentais das máquinas de ca, e a 

súa función dentro delas. 

o Coñecer os parámetros básicos que se manexan no estudo das máquinas 

de ca (velocidade de sincronismo, deslizamento, resistencia rotórica, tensión 

de alimentación, frecuencia real, par, potencia, rendemento, etc.) 

o Entender o motor trifásico como actuador fundamental na industria, as súas 

peculiaridades de posta en marcha, e arranque en estrela e triángulo. 

o Entender cando se utiliza un motor monofásico e as desvantaxes que 

presenta. Transformación dun motor trifásico en monofásico. 

• Pneumática e oleohidráulica 
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o Dominar con soltura os principios físicos relacionados coa pneumática 

(presión, caudal, humidade, principio de Pascal, lei decontinuidad, teorema 

de Bernoulli, perda de carga, etc.), e as magnitudes que as definen 

o Estudar os diferentes tipos de máquinas xeradoras de aire a presión, e o 

esquema da unidade completa xeradora de presión. 

o Identificar un esquema básico de circuíto pneumático e saber interpretalo. 

o Expresarse con propiedade e utilizar unha linguaxe técnica apropiada. 

o Coñecer a analoxía e diferenzas dos sistemas pneumáticos cos sistemas 

oleohidráulicos, entendendo as vantaxes e desvantaxes de cada un e o 

campo de aplicación que teñen. 

o Comprobar que existen diferentes fluídos a presión e coñecer as 

características que os definen (densidade, presión de vapor, viscosidade, 

etc.) e cando e como esas propiedades son desexables nestes fluídos para 

as aplicacións na oleohidráulica. 

• Sistemas automáticos 

o Coñecer a estrutura básica dun sistema de control e diferenciar claramente 

cando é de bucle aberto e cando de bucle pechado, interpretando as 

vantaxes e desvantaxes de cada un e o seu campo de aplicación. 

o Aplicar correctamente a función de transferencia e os diagramas de bloques, 

para simplificar sistemas de control complexos e analizar o seu 

comportamento en función do tempo, tanto en réxime transitorio como 

permanente, e a súa estabilidade. 

o Identificar as diferenzas entre os sistemas electrónicos analóxicos e dixitais, 

e o campo de aplicación de cada un deles. 
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• Programación dixital 

o Coñecer os diferentes sistemas numéricos, e fundamentalmente o binario e 

hexadecimal, como se realizan as conversiones entre uns e outros sistemas 

e a súa aplicación para a realización de distintos códigos numéricos e 

alfanuméricos. 

o Aplicar correctamente a aritmética básica binaria. 

o Entender a álxebra de Boole como base dos sistemas binarios, coñecendo 

as súas leis e propiedades. 

o Coñecer os tipos fundamentais de representación de funcións lóxicas: 

táboas de verdade e representación alxebraica. 

o Simplificar funcións lóxicas e implementalas mediante portas lóxicas. 

o Entender os biestables como elementos fundamentais dos circuitos 

secuenciais e coñecer o funcionamento dos biestables básicos: RS, D, JK e 

T. 

o Coñecer os microprocesadores como elementos de programación  

sinxelos aptos para sistemas industriais, fundamentalmente pola 

súa aplicación nos autómatas programables. 

Criterios de cualificación 

A puntuación virá dada pola seguinte ponderación: 

• 100% proba escrita 
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Criterios de cualificación 

A puntuación virá dada pola seguinte ponderación: 

• 100% proba escrita, usando o modelo das PAAU 

En caso de que algún alumno non chegue ó mínimo esixible, haberá un exame de 

recuperación antes de cada avaliación. 

Se se suspende unha avaliación haberá posibilidade de recuperala antes de finalizar o 

curso. Para que a materia estea aprobada será necesario aprobar todas as 

avaliacións. 
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T.I.C. 

Obxectivos 

• Coñecer e empregar os recursos e posibilidades que as TIC poden ofrecer para 

unha aprendizaxe ao longo da vida.  

• Ser quen de demostrar un pensamento creativo, construíndo coñecemento e 

desenvolvendo produtos innovadores, empregando as TIC. 

• Empregar medios e ámbitos dixitais para comunicarse e traballar en rede, para 

obter, avaliar e usar información, e para apoiar a aprendizaxe individual e contribuír 

á aprendizaxe doutros. 

• Desenvolver e usar habilidades de pensamento crítico para planificar e conducir 

unha investigación, administrar proxectos, resolver problemas e tomar decisións 

informadas usando ferramentas e recursos dixitais apropiados.  

• Poñer en práctica condutas éticas e legais e entender os asuntos humanos, 

culturais e sociais relacionados coa tecnoloxía. 

• Acadar un entendemento axeitado dos conceptos, sistemas e funcionamento da 

tecnoloxía; adquirindo unha formación ética, mediante un exercicio constante de 

reflexión e práctica democrática ante o uso das TIC.  

• Adquirir un coñecemento global e contextualizado, integrando as aprendizaxes, 

relacionándoas cos contidos curriculares das diversas áreas e materias, 

asumíndoas de maneira que sexan transferibles e aplicables en diversas situacións 

e contextos de ensino-aprendizaxe a través das TIC.  
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• Aprender a convivir, participando activamente nun mundo globalizado, 

interrelacionado e cambiante. 

Contidos 

• As TIC: fontes de información 

o A información: concepto e análise. 

o Fluidez informacional: accesibilidade da información e accesibilidade á 

información. 

o Fontes e medios de información.  

o A internet: buscadores, xornais dixitais, boletíns e grupos de novas, webs 

temáticas, sindicación de contidos (RSS), etc.  

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

o Análise e evolución dos diferentes formatos e das diferentes mensaxes á 

hora de transmitir información. 

o Recoñecemento das diferentes mensaxes que se transmiten. 

o Interconexión e relación entre as diferentes modalidades de transmisión de 

información e o emprego de diferentes dispositivos. 

o Emprego de diferentes representacións audiovisuais á hora de crear e 

transmitir información e coñecemento propio. 

o Cartografía de Google Maps. Traballar cos mapas de Google Maps. 

o Xeorreferenciación en imaxes. 

• A información: fonte de coñecemento. 
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o Procesamento de datos e presentación de resultados: bases de datos, follas 

de cálculo, presentacións, mapas conceptuais, técnicas de edición 

audiovisual etc.  

o 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.  

o Traballo propio e orixinal como medio de expresión persoal ou de grupo. 

o Responsabilidade na difusión e o uso das informacións obtidas ou 

introducidas en internet. 

o Interese pola busca obxectiva de información ante informacións antagónicas 

procedentes de distintas fontes. 

• Funcionamento da tecnoloxía e conceptos.  

o Os sistemas tecnolóxicos. Internet, TDT, sistemas operativos, dispositivos, 

evolución, conexións (wifi, wimax, bluetooth…) e futuras evolucións.  

o Selección e uso de aplicacións de forma efectiva e produtiva. Ética, 

legalidade, accesibilidade e usabilidade das ferramentas. Tipos de licenzas 

de uso e distribución. Utilización crítica e responsable de información e 

software.  

o Adquisición de hábitos orientados á protección da intimidade e á seguridade 

persoal na interacción en contornos virtuais. 

• Medios de comunicación de masas 

o Medios de comunicación de masas clásicos: cine, televisión, radio e prensa 

escrita. 
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o Distintas bandas de frecuencia no espectro electromagnético. 

o Historia e evolución da televisión. Televisión analóxica e dixital. TDT. 

o Elaboración dunha curtametraxe. 

o Realización dun programa de radio. 

o Realización dun programa de televisión. 

o Elaboración da editorial dun periódico. 

• Bases de datos 

o Xestores de bases de datos relacionais 

o Access. OpenOffice.org Base. Ámbito de traballo. Obxectos dunha base de 

datos. 

o Rexistros e campos. Tipos de campos. Formatos. 

o Deseño da estrutura dunha base de datos e introdución dos rexistros. 

o Realización das operacións de mantemento dunha base de datos: engadir, 

modificar, borrar e ordenar rexistros. 

o Filtrado de rexistros. 

o Creación e impresión de informes. Estrutura dun informe. 

o Consultas en Meiga. Consultas nun catálogo on-line. 

o Valoración da importancia e a necesidade das bases de datos para 

xestionar e manipular gran cantidade de información 

o Lei de protección de datos 
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o Análise das vantaxes e desvantaxes da protección de datos e a liberdade 

individual fronte á seguridade cidadá 

• Fotografía 

o Análise dos distintos modelos de cámaras fotográficas: compactas e réflex. 

o Parámetros dunha fotografía: obturador, diafragma, sensibilidade, enfoque, 

profundidade de campo. 

o Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. 

Tamaño de imaxe e tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de 

aspecto. Formato de arquivos gráficos. 

o Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. Photoshop. 

o Dixitalización de imaxes. Capturas de pantalla. Creación cun editor. 

Transferir fotografías ao ordenador. Propiedades dunha imaxe fotográfica. 

o Manipulación de imaxes. Resolución. Formato. 

• Vídeo dixital 

o Comparación entre os diferentes aparellos de obtención de vídeo. Calidade 

da gravación.. Soportes. 

o Formatos de vídeo. Resolución. 

o Edición de vídeo co software específico. 

o Creación de efectos dixitais. 

o Publicación en canais de vídeo online 

o Dereitos de autor. 
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• Administración de servicios de rede 

o Direccións IP, DNS. IP estática e dinámica. IP pública e privada. 

o Configuración dunha conexión de rede en distintos sistemas operativos 

o Wifi. Configuración dun router. Seguridade WEP, WPA. Sniffers 

o Wimax. 

o Servidores DNS dinámicos. 

o Servidores de arquivos: FTP, rapidshare, megaupload. 

o Instalación dun servidor FTP. 

o Servicios de escritorio remoto. 

• Criptografía e seguridade 

o Claves seguras e encriptación. 

o Medidas de identificación na rede. Firma dixital, certificados persoais e DNI 

electrónico. 

• Dereitos de autor 

o Diferentes licenzas de software 

o Copyleft e Copyright 

o Sociedades de autores. Función e lexislación. 

o Publicación de contidos na web con licenza de Creative Commons 

• Programación 
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o Linguaxes de programación. 

o Fases na creación dun programa. Conversión a un programa executable. 

Depuración de erros. Código fonte. 

o Representación de algoritmos mediante organigramas e tradución dos 

devanditos organigramas á linguaxe en código. 

o Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e que 

inclúan as funcións tratadas ao longo do tema. 

Criterios de avaliación 

• Identificar e seleccionar información para construír e crear o seu propio 

coñecemento cos medios axeitados. Preténdese identificar e avaliar se o 

alumnado é capaz de buscar e analizar información para acadar un nivel de 

coñecemento superior. Valorarase así mesmo a capacidade de coñecer como 

se produce a procura de información, os métodos de investigación, o emprego 

de recursos para chegar a crear coñecemento. 

• Empregar as tecnoloxías da información para crear coñecemento a partir de 

compartir e comunicar as súas ideas en grupo. Este criterio pretende avaliar o 

coñecemento e o emprego das redes de comunicación á hora de expoñer e 

traballar con outros, ser capaz de compartir, chegar a conclusións.  

• Analizar a influencia dos medios no desenvolvemento da sociedade da 

información e na vida cotiá. Este criterio pretende avaliar a visión crítica que ten 

o alumnado á hora de analizar, avaliar e valorar a importancia dos medios 

tecnolóxicos no desenvolvemento da sociedade en xeral e da influencia que ten 

na súa vida cotiá.  
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• Identificar as responsabilidades no emprego da información e das tecnoloxías. 

Este criterio pretende avaliar o sentido ético á hora de crear e difundir 

información a través de diferentes medios e producida con diferentes 

ferramentas.  

• Analizar as diferentes mensaxes que recibimos a través de diferentes medios e 

formatos, identificando a súa intencionalidade e usabilidade de cara a ter unha 

opinión obxectiva do mundo que nos rodea. Mediante este criterio preténdese 

comprobar que o alumnado é quen de ser crítico á hora de identificar e analizar 

as diferentes mensaxes que nos chegan a través do mundo audiovisual.  

• Seleccionar de xeito eficaz e eficiente as ferramentas que se empregarán no 

desenvolvemento das tarefas. Con este criterio preténdese comprobar a 

idoneidade no emprego das diferentes ferramentas que teñen ao seu alcance á 

hora de buscar, filtrar, analizar e almacenar información, e á hora de producir e 

crear as súas propias mensaxes.  

• Crear e elaborar produtos orixinais empregando as TIC.   

Mínimos esixibles 

• Desenvolver capacidades de busca, interpretación, discriminación e valoración da 

información obtida a través de internet. 

• Facer uso dalgúns dos servizos máis habituais da web 2.0: RSS, Podcast, 

aplicacións en liña, cartografía, etc. 

• Respectar os dereitos de autor na publicación de contido. 

• Publicar fotos e vídeos nun servidor de Internet. 
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• Usar axeitadamente unha folla de cálculo para a obtención de cálculos, gráficas e 

análise de resultados. 

• Deseñar e manter unha base de datos relacional, usando consultas, formularios e 

informes. 

• Obter imaxes mediante cámara dixital e escáner, procesalas e compartilas por 

distintos medios. 

• Coñecer o uso dos distintos planos e movementos de cámara na linguaxe 

audiovisual. 

• Coñecer os distintos parámetros que interveñen nunha fotografía e elexir os máis 

convintes en cada caso. 

• Gravar escenas de vídeo propias, procesar a metraxe e obter o resultado final en 

diferentes soportes. 

• Realizar as conexións necesarias para a gravación de audio, procesalo e emisión 

en internet. 

• Coñecer o uso da firma e certificado dixital, e as aplicacións do DNI electrónico en 

diferentes ámbitos administrativos. 

• Coñecer o funcionamento das redes P2P e a súa implicación legal. Tipos de 

licencia de software. 

Criterios de cualificación 

A avaliación desta materia será practicamente procedemental, por tratarse de contidos 

eminentemente prácticos. A cualificación virá dada por este sistema de ponderación: 

• 80%: traballos e proxectos realizados durante o curso. 
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• 20%: en caso necesario, proba sobre cuestións teóricas desenvolvidas en cada 
unidade. Se non se dá o caso, o 100% será asignado ós traballos. 

Na puntuación dos traballos realizados terase en conta o grao de cumprimento dos prazos 

establecidos. 

A avaliación será continua, de xeito que na cualificación da segunda avaliación se terán 

en conta todos os traballos e probas feitos durante o curso ata esa data, e na terceira 

avaliación consideraranse os de todo o curso. 
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Electrotecnia 

Obxectivos 

• Comprender o comportamento de dispositivos eléctricos sinxelos e explicar os 

principios e leis físicas que os fundamentan.  

• Entender o funcionamento dun circuíto eléctrico que responda a unha finalidade 

predeterminada e utilizar os compoñentes adecuados para a súa montaxe.  

• Calcular e medir as principais magnitudes dun circuíto eléctrico composto por 

elementos discretos en réxime permanente.  

• Analizar e interpretar esquemas e planos de instalacións e equipamentos eléctricos 

característicos, identificando a función dun elemento ou dun grupo funcional de 

elementos no conxunto.  

• Seleccionar e interpretar información adecuada para formular e valorar solucións, 

no ámbito da electrotecnia, a problemas técnicos comúns.  

• Coñecer o funcionamento dos aparellos de medida de magnitudes eléctricas e 

utilizalos adecuadamente, estimando a orde de magnitude das medidas e tendo en 

conta o grao de precisión dos instrumentos.  

• Propor solucións a problemas no campo da electrotecnia cun nivel de precisión 

coherente co das diversas magnitudes que interveñen neles.  

• Analizar descricións e características dos dispositivos eléctricos e para transmitir 

con precisión coñecementos e ideas sobre eles utilizando vocabulario, símbolos e 

formas de expresión apropiadas.  
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• Actuar con autonomía, confianza e seguridade ao inspeccionar, manipular e intervir 

en circuítos e máquinas eléctricas para explicar o seu funcionamento.  

• Analizar e resolver problemas técnicos en equipo, achegando ideas e opinións, e 

planificar a realización de montaxes ou a construción de dispositivos.  

Contidos 

• Fundamentos e fenómenos eléctricos.  

o Campo eléctrico, diferenza de potencial e forza electromotora. Carga 

eléctrica e capacidade.  

o Intensidade e densidade de corrente. Resistencia eléctrica.  

o Traballo, enerxía e potencia. Efectos da corrente eléctrica: luz e calor.  

o Efectos da corrente eléctrica sobre o corpo humano. Seguridade e normas.  

o Magnitudes e unidades eléctricas.  

• Fundamentos e fenómenos electromagnéticos.  

o Campo magnético. Imáns. Intensidade de campo, indución e fluxo 

magnético.  

o Campos e forzas magnéticas creados por correntes eléctricas. Forzas 

electromagnética e electrodinámica. Forza sobre unha corrente nun campo 

magnético.  

o Propiedades magnéticas dos materiais. Circuíto magnético. Forza 

magnetomotora e relutancia.  

o Indución electromagnética: leis fundamentais. Autoindución.  
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o Efectos da corrente eléctrica: principio de funcionamento das máquinas 

eléctricas.  

• Circuítos eléctricos.  

o Circuíto eléctrico: xeradores e receptores. Análise de circuítos de corrente 

continua: leis e procedementos. Conexión de receptores. Divisores de ten-

sión e de corrente.  

o Características e identificación de resistencias e condensadores. Xeradores: 

pilas e acumuladores. Carga e descarga do condensador.  

o Características e parámetros da corrente alterna. Efectos da resistencia, da 

autoindución e da capacidade na corrente alterna. Impedancia: reactancia, 

capacidade e indutancia. Variación da impedancia coa frecuencia: 

resonancia.  

o Análise de circuítos sinxelos de corrente alterna monofásica: leis e 

procedementos. Potencia en corrente alterna. Factor de potencia e 

corrección.  

o Sistemas trifásicos: xeración, conexión e tipos. Potencia en sistemas 

equilibrados.  

o Representación gráfica das magnitudes da corrente alterna: fasores.  

o Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos de circuítos 

característicos de c.c. e de c.a. empregando a simboloxía normalizada.  

• Máquinas eléctricas.  

o Funcionamento, constitución, tipos e conexión das máquinas eléctricas: 

transformadores e máquinas de corrente continua e de corrente alterna.  
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o Potencia, par motor, perdas e rendemento. Circuíto equivalente. Ensaios e 

aplicacións. Seguridade.  

o Medidas en circuítos eléctricos.  

o Medidas en circuítos de corrente continua e corrente alterna. Instrumentos e 

procedementos de medida.  

o Medida de magnitudes básicas en circuítos electrónicos. Instrumentos e 

procedementos de medida.  

o Localización de avarías en instalacións eléctricas e circuítos electrónicos.  

• Electrónica.  

o Semicondutores. Díodos, transistores e tiristores. Verificación dos valores 

característicos.  

o Rectificadores, amplificadores e multivibradores. Fontes de alimentación.  

o Circuítos integrados: amplificadores operacionais e circuítos lóxicos.  

o Circuítos básicos de control de potencia e de tempo.  

o Elaboración e interpretación de esquemas electrónicos de circuítos 

característicos empregando a simboloxía normalizada.  

o Eficiencia enerxética dos dispositivos electrónicos.  

• Instalacións eléctricas.  

o Xeración, transformación, distribución e transporte da enerxía eléctrica.  

o Instalacións de iluminación, calefacción e forza motora: normas e 

seguridade.  
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o Consumo enerxético e estratexias de aforro en instalacións eléctricas 

domésticas e industriais.  

Criterios de avaliación 

• Explicar cualitativamente o funcionamento de circuítos simples destinados a 

producir luz, enerxía motora ou calor e sinalar as relacións e interaccións entre os 

fenómenos que teñen lugar. Con este criterio comprobarase o coñecemento dos 

efectos da corrente eléctrica e das súas aplicacións máis importantes. 

Indirectamente, este criterio permite verificar se o alumnado pode valorar cuantitati-

vamente a eficiencia enerxética das aplicacións da electricidade, realizando 

estimacións das necesidades enerxéticas que a sociedade ten na actualidade, 

seleccionando aplicacións alternativas, de maior eficiencia enerxética, e calculando 

ou valorando a diminución do impacto ambiental debido ás reducións do consumo 

de enerxía.  

• Seleccionar elementos ou compoñentes de características adecuadas e conectalos 

correctamente para formar un circuíto característico e sinxelo e explicar o seu 

funcionamento. Trátase de avaliar a capacidade de montar circuítos eléctricos a 

partir de esquemas e de dimensionar os elementos necesarios para a súa 

realización. Deberase comprobar, así mesmo, que o alumnado é capaz de 

comprobar o funcionamento do circuíto no seu conxunto e o de cada un dos 

elementos que o compoñen.  

• Explicar cualitativamente os fenómenos derivados dunha alteración nun elemento 

dun circuíto eléctrico ou electrónico sinxelo e estimar as variacións que se espera 

que tomen os valores de tensión e corrente. Con este criterio de avaliación 

preténdese comprobar a capacidade de predicir as variacións das magnitudes 

presentes nun circuíto cando neste se produce a modificación dalgún dos seus 

parámetros e se se coñecen aqueles casos en que estas modificacións poden 
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producir situacións perigosas para as instalacións e para as persoas usuarias, 

desde o punto de vista da seguridade eléctrica.  

• Calcular e representar vectorialmente as magnitudes básicas dun circuíto mixto 

simple, composto por cargas resistivas e reactivas e alimentado por un xerador 

senoidal monofásico. A través deste criterio comprobarase se se coñece e aplica a 

metodoloxía necesaria para calcular un circuíto que se conectará á rede de 

distribución eléctrica e a capacidade de utilizar as ferramentas de cálculo 

necesarias para cuantificar as distintas magnitudes eléctricas presentes en cada un 

dos elementos dun circuíto mixto.  

• Analizar planos de circuítos, instalacións e equipos eléctricos de uso común, 

identificando a función de elementos discretos ou de bloques funcionais no 

conxunto, e valorar a calidade da documentación técnica. Con este criterio avalíase 

a capacidade de analizar esquemas de instalacións, equipamentos ou dispositivos 

eléctricos habituais; de explicar o seu funcionamento e de valorar a importancia 

que ten a adecuada realización da documentación en función do fin para o cal se 

elabore -manexo, mantemento, divulgación, etc. e do papel que desempeñan as 

persoas destinatarias, lectoras, usuarias, técnicas de mantemento ou proxectistas, 

entre outras.  

• Representar graficamente nun esquema de conexións ou nun diagrama de bloques 

funcionais a composición e o funcionamento dunha instalación ou equipamento 

eléctrico sinxelo e de uso común. Con este criterio avaliarase a capacidade do 

alumnado para identificar os elementos que compoñen un sistema e representalos 

correctamente mediante os sistemas gráficos de representación normalizados. 

Tamén se comprobará se coñece cal é o uso común de cada un deles, a súa razón 

de ser dentro do conxunto do sistema e se é ou non adecuado, desde os puntos de 

vista técnico e económico, para a aplicación en que se atopa incluído.  



  Programación Didáctica 

  Curso 2013-2014 

 

64 

• Interpretar as especificacións técnicas de elementos ou dispositivos eléctricos e 

determinar as magnitudes principais do seu comportamento en condicións 

nominais. O obxectivo deste criterio é comprobar que o alumnado identifica os 

parámetros principais das especificacións básicas dun compoñente dun sistema 

eléctrico e que é capaz de seleccionar e dimensionar adecuadamente cada un dos 

compoñentes do sistema e predicir o seu comportamento en condicións nominais.  

• Medir as magnitudes básicas de circuítos eléctricos e electrónicos e seleccionar os 

aparellos de medida adecuados, conectándoos correctamente e elixindo a escala 

óptima. Trátase de avaliar a capacidade de seleccionar o aparello de medida 

necesario para realizar a medida da magnitude desexada, a escala de medida 

adecuada en función do valor estimado da magnitude, o modo correcto de 

realización da medida, o procedemento e a forma de conexión do instrumento de 

medida e de medir de forma que a operación resulte segura tanto para a persoa 

que a realiza como para as instalacións sobre as cales se debe medir.  

• Interpretar as medidas efectuadas sobre circuítos eléctricos ou sobre os seus 

compoñentes para verificar o seu correcto funcionamento, localizar avarías e 

identificar as súas posibles causas. Preténdese verificar se se coñece e valora a 

importancia da realización da medida das magnitudes eléctricas dun circuíto para a 

comprobación do seu correcto funcionamento ou para o achado das posibles 

avarías que puidese presentar. Así mesmo, valoraranse os resultados do proceso 

de verificacións eléctricas e a capacidade de ditaminar se o circuíto eléctrico está 

nas condicións mínimas exixibles para a súa conexión a unha subministración 

eléctrica. O alumnado debería ser capaz, neste sentido, de aplicar sinxelos 

procedementos de localización de avarías que, mediante a realización de medidas 

eléctricas, permitan identificar as súas posibles causas. Trátase, ademais, de 

valorar o custo do mantemento correctivo en relación co tempo de desconexión do 

circuíto e a seguridade do sistema.  
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• Utilizar as magnitudes de referencia de forma coherente e correcta á hora de 

expresar a solución dos problemas. Este criterio persegue valorar as competencias 

necesarias para utilizar de forma rigorosa a linguaxe matemática na realización de 

cálculos, realizar estimacións razoables dos rangos de valores dos resultados e 

empregar correctamente as unidades en que se expresan as magnitudes 

eléctricas.  

• Planificar montaxes en equipo, achegando ideas e opinións, responsabilizándose 

de tarefas e cumprindo os obxectivos do plan de traballo. Trátase de valorar a 

capacidade de contribuír con razoamentos propios á solución dun problema técni-

co, tomar a iniciativa para expor e defender as propias ideas e asumir e tolerar as 

críticas vertidas sobre o dito punto de vista.  

Mínimos para aprobar 

• Análise de obxectos e montaxes para a identificación e a selección de solucións a 

problemas técnicos específicos, valorando a súa adecuación ao contexto en que 

deben aplicarse.  

• Realización de cálculos e elaboración de documentos e esquemas, planificación de 

traballos e asignación de funcións específicas aos membros do equipo.  

• Realización de ensaios, montaxes ou construción de obxectos procurando o uso 

correcto dos recursos materiais e das ferramentas e seguindo a planificación 

previamente elaborada.  

• Verificación de que as montaxes ou os obxectos cumpren coas especificacións 

previstas.  

• Investigación de aspectos históricos ou científicos relacionados co obxecto do 

traballo e análise das súas implicacións sociais e ambientais.  
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• Emprego das TIC para a busca de información, para a elaboración dos 

documentos e esquemas e para a realización dos cálculos. 

Criterios de cualificación 

A puntuación virá dada pola seguinte ponderación: 

• 100% proba escrita 

 


