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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

5 Documentación técnico-administrativa de un proxecto de unha instalación automática  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 – Identifica a documentación 

técnico-administrativadas instalacións, 
interpretando proxectose recoñocendo a 
información de cada documento. 

CA1.1 – Clasificáronse os documentos que 

compoñen un proxecto 

NON NON  

RA1 CA1.2 – Identificouse a función de cada 

documento. 

SI SI OU.1 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA1 CA1.3 – Relacionouse o proxecto do sistema 

automático co proxecto xeral. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA1 CA1.4 – Determináronse os informes ne-

cesarios pra a elaboración de cada docu-
mento. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA1 CA1.5 – Recoñocéronse as xestións de 

tramitación legal dun proxecto. 

SI SI OU.4 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA1 CA1.6– Simulouse o proceso de tramita-

ción administrativa previo a posta en ser-
vicio. 

NON NON 

 

 

RA1 CA1.7 – Identificáronse os datos requiri-

dos polo modelo oficial de certificado de 
instalación. 

NON NON  

RA1 CA1.8 – Distingiuse a normativa de apli-

cación. 

NON NON  

 

Nº Unidade didáctica 

6 Orzamentos dun proxecto técnico 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 – Confecciona orzamentos de 

instalacións e sistemas automáticos 
considerando a listaxe de materiais, os 
baremos e os prezos unitarios. 

CA2.1 – Identificáronse as unidades de obra 

das instalacións ou sistemas e os elementos 
que as compoñen. 

SI SI OU.1 – Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2 CA2.2 – Realizáronse as medicións de 

obra. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA2 CA2.3 – Determináronse os recursos pra 

cada unidade de obra. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2 CA2.4 – Obtivéronse os prezos unitarios a 

partir de catálogos de fabricantes, etc.  

NON SI OU.4 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2 CA2.5 – Detallouse o custo de cada uni-

dade de obra. 

NON SI OU.5 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2 CA2.6– Realizáronse as valoracións de 

cada capítulo do orzamento. 

NON NON 

 

 

RA2 CA2.7– Utilizáronse aplicacións informá-

ticas pra elaboración dos orzamentos. 

NON NON  

RA2 CA2.8– Valorouse o custo de mantemen-

to preditivo e preventivo. 

NON NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Elaboración da documentación completa dun proxecto técnico relacionado con unha instalación automática  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA3– Elabora documentos do proxecto a 

partir de información técnica, utilizando 
aplicacións informáticas. 

CA3.1 – Identificousea normativa de aplica-

ción. 

SI SI OU.1 – Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3  CA3.2 – Interpretouse a documentación 

técnica (planos, medicións, orzamentos, 
etc. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 CA3.3 – Definironse os formatos pra ela-

boración de documentos. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 CA3.4 – Elaborouse o anexo de cálculos. SI SI OU.4 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 CA3.5– Redactouse o documento memo-

ria. 

SI SI OU.5 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 CA3.6– Elaborouse o estudo básico de 

seguridade e saúde. 

NON NON  

RA3 CA3.7 – Elaborouse o prego de condi-

cións. 

SI SI OU.6 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 CA3.8 – Redactouse o documento de ga-

rantía de calidade. 

SI SI OU.7 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA4 CA4.1 – Identificáronse as medidas de 

prevención de riscos na montaxe ou no 
mantemento das instalacións e dos siste-
mas. 

NON NON  

RA4 CA4.2 – Identificáronse as pautas de ac-

tuacións en situacións de emerxencia. 

NON NON  

RA4 CA4.3 – Definironse os indicadores de ca-

lidade da instalación ou sistema. 

SI SI OU.8 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA4 CA4.4 – Definiuse o informe de re-

sultados e as accións correctoras, 
atendendo a os rexistros. 

NON NON  

RA4 CA4.5 – Comprobouse a calibraxe dos 

instrumentosde verificación e medida. 

NON NON  

RA4 CA4.6 – Estableceuse o procedemento de 

rastrexabiidade de materiais e residuos. 

NON NON  

RA4 CA4.7– Determinouse a almacenaxe e o 

tratamento dos residuos xerados nos pro-
cesos. 

NON NON  

RA4 CA4.8 – Elaborouse o manual de servizo. NON NON  
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RA4 CA4.9 – Elaborouse o manual de mante-

mento. 

NON NON  

RA4 CA4.10 – Manexáronse aplicacións in-

formáticas pra elaboración de documen-

tos. 

SI SI OU.9- Sobre tarefas 

solicitadas. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificacie 

Entregar as tarefas solicitadas en relación os Criterios de Avaliación enunciados como imprescindibles. La nota final do modulo se 
obtendrá de la forma seguinte: Las tarefas entregadas polo alumno se puntuarán de 0 a 10. Se realizará una media sobre todas as 
tarefas entragadas (deben entregarse todas a calificadas como imprescindibles) y sobre ella, se aplicará un coeficiente de 0.1. El 
valor obtenido se sumara a la media de las notas obtenidas en a primeira e segunda avaliación.  

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Normativa de debuxo técnico e simboloxía  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x 
 RA1 – Representa instalacións automáticas, 

elaborando esbozos a man alzada, plantas, 
alzados e detalles. 

CA1.1 - Identificáronse os elementos e espazos, 

as súas características constructivas e o uso ao 
que se destina a isntalación do sistema. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 CA1.2 -  Seleccionáronse as vistas e os cortes 

que máis o representan. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 CA1.3 – Utlizouse un soporte adecuado. Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Simboloxía dos sistemas automáticos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1 – Representa instalacións automáticas, 

elaborando esbozos a man alzada, plantas, 
alzados e detalles. 

CA1.4 – Utilizouse a simboloxía normalizada.  Proba escrita. 

X   CA1.6 – Cotouse de xeito claro. Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas CAD/CAE aplicados a automatismos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X X RA2 – Elabora documentación gráfica de 

proxectos de instalacións automáticas, 
debuxando planos mediante programas de 
deseño. 

CA2.1 – Identificouse o proceso de traballo e a 

interface de usuariodo programa de deseño 
asistido por computador. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Representación de esquemas, croquis e planos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación  

 X RA1 – Representa instalacións automáticas, 

elaborando esbozos a man alzada, plantas, 
alzados e detalles. 

CA1.5 – Definironse as proporcións 

adecuadamente. 

Proba escrita. 

 X RA1 CA1.6 – Cotouse de xeito claro. Proba escrita. 

 X RA1 CA1.7 – Tivéronse en conta as normas de 

representación gráfica. 

Proba escrita. 

 X RA1 CA1.8 – Definíronse od esbozoz coa calidade 

gráfica suficentepra a súa comprensión. 

Proba escrita. 

 X RA1  CA1.9 – Traballouse con pulcritude e lempeza. Proba escrita. 
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 X RA2 – Elabora documentación gráfica de 

proxectos de instalacións automáticas, 
debuxando planos mediante programas de 
deseño. 

 CA2.2 – Identificáronse os esbozos 

subministrados pra a definición dos planos do 
proxecto da instalación do sistema automático. 

Proba escrita. 

 X RA2 CA2.3 – Distribuironse od debuxos, as lendas, a 

rotulaxe a a información complementaria nos 
planos. 

Proba escrita. 

 X RA2  Proba escrita. 

 X RA2 CA2.4 – Seleccionouse a escala e o formato 

adecuados. 

Proba escrita. 

 X RA2 CA2.5– Debuxaronse planos de planta, alzado, 

cortes, seccións e detalles de proxectos de 
instalación automáticas, de acordo cos esbozos 
suministrados e a normativa específica. 

Proba escrita. 

 X RA2 CA2.6 – Comprobouse a correspondencia entre 

vistas e cortes. 

Proba escrita. 

 X RA2 CA2.7 – Cotouse de xeito  claro e de acordo 

coas normas. 

Proba escrita. 

 X RA2 CA2.8– Incorporuse a simboloxía e as lendas 

correspondentes. 

Proba escrita. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Realización  dunha proba escrita que será de forma presencial si as circunstancias o permiten. En caso contrario se realizarán de 
forma telemática. 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Realizarase o mesmo procedemento que para el caso explicado no recadro 6.a.. pra as duas primeiras avaliacións e pra a terceira 
unha proba escrita de forma análoga  a o indicado na táboa superior na columna Instrumento de avaliación, a realizar 
conxuntamente o nas mismas circunstancias que pra o resto do alumnado do módulo.  
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

 

 

 


