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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 

4 Montaxe dos sistemas de medida e regulación 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 – Monta e desenvolve sistemas de 

medida e regulación, identificando as 
variables do proceso, establecendo os 
requisitos de funcionamento e 
seleccionandoos sistemas de medida e 
regulación adecuados, consonte os 
requisitos del sistema. 

CA2.1 – Determináronse as variables 

do proceso que se vaian a controlar. 

SI SI OU.1 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2   CA2.2 – Establecéronse as 

especificacións técnicas do sistema de 
control. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2   CA2.3 – Seleccionaronse os 

dispositivos de medida e regulación en 
función da aplicación requerida. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA2  CA2.4 – Propuxéronse estratexias de 

control sinxelas pra o proceso 
formulado. 

SI SI OU.4 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA2   CA2.5 – Montouse o sistema de 

medida e regulación, implementando 
dispositivos. 

NON NON 
 

RA2   CA2.8 – Analizouse a estabilidade do 

sistema de control, aplicando diversos 
criterios e utilizando sistemas de 
adquisición de datos. 

SI SI OU.5 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3 – Verifica o funcionamento dos 

sistemas de medida e regulación, aplicando 
a normativa de seguridade a cada caso 
concreto. 

CA3.1 – Comprobouse a conexión 

entre dispositivos. 

NON NON 
 

RA3 CA3.2 – Verificouse o 

funcionamentodos dispositivos de 
protección. 

NON NON 
 

RA3   CA3.3 – Siguiuse un protocolo de 

actuación pra a posta en servizo e 
comprobación. 

NON NON 
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RA3   CA3.6 – Verificouse a resposta do 

sistema ante situacións anómalas. 

NON NON 
 

RA2   CA2.6 – Calibráronse e axustáronse os 

dispositivos de medida. 

NON NON 
 

RA2 -  CA2.9 – Verificouse a resposta do 
sistema ante diferentes entradas e 
posibles perturbacións, utilizando 
sistemas de adquisición de datos. 

SI SI OU.6 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3   CA3.5 – Reaxustáronse os dispositivos 

que conforman o sistema de medida e 
regulación. 

NON NON 
 

RA2  CA2.7 – Establecéronse parámetros 

pra os controladores dos sistemas de 
control. 

SI SI OU.7 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3   CA3.4 -  Verificouse a secuencia de 

control. 

SI SI OU.8 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA3   CA3.5 – Reaxustáronse os dispositivos 

que conforman o sistema de medida e 
regulación. 

NON NON 
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Nº Unidade didáctica 

5 Normativa de seguridade protección medioambiental  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA5 – Cumpre as normas de prevención de 

riscos laborais e de protección ambiental, 
identificando os riscos asociados as medidas 
e os equipamentos pra os prever. 

CA5.1 – Identificáronse os riscos e o 

nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, 
ferramentas, utensilios, máquinas e 
medios de transporte. 

SI SI OU.1 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA5  CA5.2 – Operouse con máquinas e 

ferramentas, respectando a normativa 
de seguridade. 

NON NON  

RA5   CA5.3 – Identificáronse a causas máis 

frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, 
ferramentas, máquinas de corte e 
conformación, etc. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA5   CA5.4 – Recoñocéronse os elementos 

de seguridade e os equipamentos de 
protección individual e colectiva 
(calzado, protección ocular, 
indumentaria, etc.) que cumpra 
empregar nas operacións de montaxe e 
mantemento. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA5 CA5.5 – Identificouse o uso correcto 

dos elementos de seguridade e dos 
equipamentos de protección individual 
e colectiva. 

SI SI OU.4 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA5 CA5.6 – Relacionouse a manipulación 

de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e 
protección persoal requiridos. 

SI SI OU.5 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA5 CA5.9 – Valorouse a orden e lempeza 

das instalacións e dos 
equipamentoscomo primeiro factor de 
prevención de riscos. 

SI SI OU.6 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA5  CA5.7 Identificáronse as posibles 

fontes de contaminación ambiental. –  

SI SI OU.7 - Sobre tarefas 

solicitadas. 
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RA5 CA5.8 – Clasificáronse os residuos 

xerados pra a súa retirada selectiva. 

NON NON 
 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Diagnosis e reparación de averías  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA4– Diagnostica avarías nos sistemas de 

medida e regulación, identificandoa 
naturezada avaría e aplicando as técnicase 
os procedimentos máis adecuadas pra cada 
caso. 

CA4.1 – .Recoñocéronse os puntos 

susceptibles de avaría. 

SI SI OU.1- Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA4   CA4.2 – .Utilizouse instrumentación de 

medida e comprobación. 

NON NON 
 

RA4  CA4.3 – .Diagnosticáronse as causas da 

avería. 

NON NON 
 

RA4  CA4.4 – .Localizouse a avaría. NON NON 
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RA4 CA4.5 – .Restableceuse o 

funcionamento do sistema. 

NON NON 
 

RA4 CA4.6 – .Documentouse a avaría nun 

informe de incidencias do sistema. 

SI SI OU.2 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA4 CA4.7 – .Configurouse a memoria 

técnica. 

SI SI OU.3 - Sobre tarefas 

solicitadas. 

RA4 CA4.8 – .Elaborouse o orzamento da 

instalación. 

SI SI OU.4- Sobre tarefas 

solicitadas. 

 

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

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 
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1 Transductores e sensores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA1 – Recoñece os dispositivos de medida e 

regulación, identificando a súa funcionalidade e 
determinando as súas características técnicas.  

CA1.1 - Identificáronse os tipos de sensores e 

transductores utilizados nos sistemas de medida 
en función da magnitude que cumpra medir e as 
súas características de funcionamento. 

Proba escrita. 

X 
 RA1   CA1.5 – Establecéronse as especificacións 

técnicas do sistema de medida. 

Proba escrita. 

X 
 RA1  CA1.6 – Identificouse a funcionalidade dos 

sistemas de medida pra diferentes aplicacións 
industriais. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Acondicionamento de señais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X RA1 – Recoñece os dispositivos de medida e 

regulación, identificando a súa funcionalidade e 
determinando as súas características técnicas.  

CA1.2 – Identificáronse os circuitos 

acondicionadores de señal que constitúen os 
dispositivos de medida. 

Proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Regulación e control 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 – Recoñece os dispositivos de medida e 

regulación, identificando a súa funcionalidade e 
determinando as súas características técnicas.  

CA1.3 – Identificáronse os compoñentes nun 

esquema normalizado dunhainstalación dun 
sistema automático de control. 

Proba escrita. 

 X RA1  CA1.4 – Determinaronse as funcións de 

transferenciade sistemas de control. 

Proba escrita. 

 X RA1  CA1.7 – Analizouse a idoneidade do tipo de 

regulación posto en práctica en diferentes 
aplicacións industriais. 

Proba escrita. 

 X RA1   CA1.8 – Recoñocéronse os bloques que 

constitúen un lazo de regulación. 

Proba escrita. 

 X RA1   CA1.9 – Determináronse as variables que 

definen un sistema de regulación. 

Proba escrita. 

 X RA1  CA1.10 – Identificáronse os dispositivos de 

regulación utilizados a nivel industrial, en 
función da aplicación requerida. 

Proba escrita. 
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 X RA1  CA1.11 – Determinouse a estabilidade do 

sistema de control, aplicando diversos criterios 
de estabilidade. 

Proba escrita. 

 X RA1  CA1.12 – Establecéronse algoritmos pra a 

determinación dos controladores do sistema de 
control. 

Proba escrita. 

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.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 


