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Módulo profesional 
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Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 
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Autónoma de Galicia.   
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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 

8 Dispositivos hidráulicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 - Recoñece dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos e 
proporcionais, identificando a súa funcionalidade e determi-
nando as súas características técnicas. 

CA1.1 Identificáronse aplicacións industriais con sistemas se-
cuenciais hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.2 Caracterizáronse as instalacións de distribución da alimen-
tación de sistemas automáticos de control hidráulico. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.3 Recoñeceuse os elementos de conexión necesarios en 
circuítos hidráulicos. electrohidráulicos e proporcionais. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.4 Relacionáronse os dispositivos hidráulicos, electrohidráuli-
cos e proporcionais coa súa funcionalidade. 

N S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.5 Seleccionáronse os elementos en función da aplicación 
requirida. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.6 Caracterizáronse os dispositivos segundo a súa funcionali-
dade. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 

CA1.7 Interpretouse a documentación técnica dos dispositivos 
hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais. 

S S • LC.7 - Sobre o sistema elaborado. 
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Nº Unidade didáctica 

9 Esquemas e montaxes de circuítos de control hidráulicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 - Debuxa esbozos e esquemas de sistemas de control hi-
dráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, solucionando aplica-
cións de automatización e seleccionando os elementos que os 
compoñen. 

CA2.1 Identificáronse as especificacións técnicas da automatiza-
ción. 

S S  

CA2.2 Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as 
especificacións técnicas. 

S S  

CA2.3 Debuxáronse os sistemas de distribución hidráulica em-
pregados na alimentación dos circuítos de control. 

S S  

CA2.4 Identificáronse os tipos de circuítos dos sistemas automáti-
cos de control hidráulico, electrohidráulico e proporcional. 

S S  

CA2.5 Desenvolveuse a secuencia de funcionamento do sistema 
secuencial hidráulico, electrohidráulico e proporcional. 

S S  

CA2.6 Utilizáronse métodos sistemáticos para solucionar casos 
de aplicacións de circuítos de automatismos hidráulicos, electro-
hidráulicos e proporcionais. 

S S  

CA2.7 Debuxáronse esbozos e esquemas de circuítos de control 
secuencial hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais. 

S S  

RA3 - Monta circuítos de automatismos hidráulicos, electrohi-
dráulicos e proporcionais, interpretando esquemas e facilitan-
do o mantemento. 

CA3.1 Relacionáronse os dispositivos coa súa funcionalidade, 
partindo do esquema dun automatismo. 

S N  

CA3.2 Seleccionáronse os dispositivos de captación e actuación 
electromecánicos, hidráulicos, electrohidráulicos e proporcionais, 
segundo as especificacións técnicas. 

S N  

CA3.3 Dimensionáronse os dispositivos de protección eléctrica. S N  

CA3.4 Montáronse circuítos hidráulicos de control manual, elec-
trohidráulicos e proporcionais de control secuencial. 

S N  

CA3.5 Desenvolvéronse circuítos de seguridade técnica. S N  
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CA3.6 Respectáronse as normas de seguridade. S   

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medi-
das e os equipamentos para os previr. 

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e 
medios de transporte. 

S   

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as 
normas de seguridade. 

N   

CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes 
na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e 
conformación, etc. 

N   

CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipa-
mentos de protección individual e colectiva (calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións 
de montaxe e mantemento. 

S   

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade 
e dos equipamentos de protección individual e colectiva. 

N   

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal 
requiridas. 

N   

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental. 

N   

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva. 

N   

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

N   

 

Nº Unidade didáctica 

10 Axuste, comprobación, localización e reparación de avarías en circuítos de control hidráulicos industriais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA4 - Verifica o funcionamento dos sistemas secuenciais hidráu-
licos, electrohidráulicos e proporcionais, axustando os dispositivos 
e aplicando as normas de seguridade. 

CA4.1 Comprobouse a conexión entre dispositivos. S N  

CA4.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de protec-
ción. 

S N  

CA4.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servi-
zo e comprobación. 

S N  

CA4.4 Verificouse a secuencia de control. S N  

CA4.5 Axustáronse os dispositivos hidráulicos, electrohidráulicos 
e proporcionais, e os sistemas de alimentación de fluídos. 

S N  

CA4.6 Comprobouse a resposta do sistema ante situacións anó-
malas. 

S N  

CA4.7 Medíronse os parámetros característicos da instalación. S N  

CA4.8 Respectáronse as normas de seguridade. S N  

RA5 - Repara avarías nos sistemas secuenciais hidráulicos, 
electrohidráulicos e proporcionais, diagnosticando disfuncións 
e desenvolvendo a documentación requirida. 

CA5.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría. S N  

CA5.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación. S N  

CA5.3 Diagnosticáronse as causas da avaría. S N  

CA5.4 Localizouse a avaría. S N  

CA5.5 Restableceuse o funcionamento do sistema. S N  

CA5.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do 
sistema. 

S N  

CA5.7 Respectáronse as normas de seguridade. S N  

RA6 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as 
medidas e os equipamentos para os previr. 

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e 
medios de transporte. 

S N  

CA6.2 Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as 
normas de seguridade. 

S N  
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CA6.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes 
na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e 
conformación, etc. 

S N  

CA6.4 Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipa-
mentos de protección individual e colectiva (calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións 
de montaxe e mantemento. 

S N  

CA6.5 Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade 
e dos equipamentos de protección individual e colectiva. 

S N  

CA6.6 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal 
requiridas. 

S N  

CA6.7 Identificáronse as posibles fontes de contaminación am-
biental. 

S N  

CA6.8 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva. 

S N  

CA6.9 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

S N  

 

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

Os criterios de avaliación mencionados como elementos curriculares son indicadores do nivel aceptable de desenvolvemento dos resultados da 
aprendizaxe correspondentes, de xeito que nas diversas actividades e probas de avaliación tomaranse en conta para a medición das 
aprendizaxes. Na avaliación, consideraranse, en todo caso, aqueles criterios de avaliación marcados como mínimos esixibles en cada unidade 
didáctica. 
O instrumento de avaliación aplicable será a lista de cotexo, consistente nunha relación de afirmacións que deberán concorrer en relación coas 
actividades asignadas polo profesor para a avaliación positiva do criterio de avaliación(QUE SERÁN OS ITEMS DA LISTA DE COTEXO) e que o 
profesor ha de valorar, de xeito que lle permita obter unha cualificación numérica do CA. O profesor terá en conta aqueles items que estime 
oportunos en cada actividade, tarefa ou unidade didáctica. Con carácter NON EXHAUSTIVO, e a modo de información e exemplo, ademais doutros 
items específicos en cada situación, pódense considerar entre outros os seguintes factores de carácter xeral, segundo proceda: 
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* O grado de comprensión e coñecemento dos contidos. 
* A análise dos supostos plantexados. 
* A solución aportada e os argumentos que a xustifican. 
* Adecuación das solucións co enunciado proposto en cada caso. 
* Orde e método de traballo. 
* Capacidade de esforzo, progreso, comprensión e razoamento. Inclúe a capacidade de interpretación dos resultados. 
* Capacidade de cálculo. 
* Concreción e capacidade de síntese. 
* Actitude positiva e participación en clase. 
* Interese, participación e aportación de ideas en actividades ou tarefas de resposta a preguntas e cuestionario de comprensión de texto, independentemente de se son 
válidas ou non. 
* Participación e argumentación, realización de cálculos e/ou obtención de conclusións. 
* Lexibilidade da caligrafía no seu caso, emprego dunha correcta ortografía, e capacidade de redacción. 
* Presentación, orde, limpeza, puntualidade na entrega e efecto visual dos traballos. [Serán faltas inadmisibles os errores de ortografía, a falta de 
limpeza, o desorde e descoido na presentación de traballos, así como a súa presentación fora de prazo]. 
* Utilización correcta dunha terminoloxía específica. 
* Puntualidade, comportamento, respecto polos compañeiros e profesores e demais membros da comunidade educativa, e dispoñibilidade de 
material de traballo na clase (libro, material de escritura e pendrive son obrigatorio). 
 
Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos, e para que poidan facer media coa cualificación doutras actividades 
para a cualificación parcial ou final do módulo, será necesario lograr ao menos un 3 en cada actividade. 
 
Aqueles alumnos/as que xa tiveran aprobada a primeira e segunda avaliación ou a media sexa 5 ou superior, xa teñen superado o módulo.  
A realización de actividades durante o confinamento terase en conta sempre de forma positiva podendo incrementar a nota obtida como 
media da primeira e segunda avaliación. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 
O alumnado que teña suspensa a primeira ou segunda avaliación terá que recuperala cunha proba obxectiva dos contidos impartidos nesas 
avaliacións que se é posible, porque así o deciden as autoridades competentes, farase de forma presencial e de non ser posible será telemáti-
ca. A realización de actividades propostas durante o confinamento terase en conta sempre de forma positiva. 
 
O alumnado que teña perda de avaliación continua terá que facer unha proba obxectiva dos contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliacións que se é 
posible, porque así o deciden as autoridades competentes, farase de forma presencial e de non ser posible será telemática. 
 
O alumando con pendente de primeiro terá que facer unha proba obxectiva que se é posible, porque así o deciden as autoridades competentes, 
farase de forma presencial e de non ser posible será telemática. 
 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Se realizarán algunhas actividades, seleccionadas entre as elaboradas durante o curso, que polo seu carácter globalizador, permitan demostrar a 
asimilación dos métodos e conceptos impartidos tanto teóricos como prácticos. 

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

Será una proba teórico-práctica, que en caso de ser  posible, porque así o deciden as autoridades competentes, farase de forma presencial e de non ser posible será 
telemática. 
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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 

Tarefas do alumnado, adaptadas as necesidades do alumnado. Sendo necesario manter a seguridade das persoas, máquinas e das ferramentas.  
Sempre demostrando a asimilación dos mínimos. 
 

 

 

 


