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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 

10 Robótica industrial 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de 
electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas caracte-
rísticas técnicas 

▪ CA1.5 - Clasificáronse os tipos de robots e manipuladores industriais SÍ SÍ Lista de Cotexo (LC) 

▪ RA5 -  Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e 
robots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en 
conta as súas características técnicas. 

▪ CA5.1 - Identificáronse tipos de manipuladores e robots, en función 
da topoloxía (graos de liberdade, tecnoloxía, etc.) 

▪ CA5.2 - Describíronse as partes operativas da estrutura morfolóxica 
dun robot industrial 

▪ CA5.3 - Enumeráronse os bloques e elementos utilizados por robots 
e manipuladores (entradas e saídas, mando, proteccións, etc.) 

▪ CA5.4 - Clasificáronse os sistemas utilizados na programación de 
manipuladores e robots 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

11 Fontes de alimentación conmutadas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control 
de potencia, analizando as características dos seus compoñentes e 
realizando medidas. 

▪ CA2.1 - Identificouse a función dos módulos dos sistemas de poten-
cia (transformadores, rectificadores, talladores, convertedores 
cc/ca, etc.). 

▪ CA2.4 - Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos 
equipamentos industriais (módulo de regulación, módulo entradas e 
saídas, mando e potencia, etc.). 

SÍ 

 

 

SÍ 

 

 

SÍ 

 

 

SÍ 

 

 

LC 

 

 

LC 
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Nº Unidade didáctica 

13 Tarefas de mantemento variadas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA6 -  Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e 
identifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diag-
nóstico e localización 

▪ CA6.5 - Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que 
se producen nos equipamentos industriais (falta de alimentación, 
ausencia de sinais de control, graos de liberdade, fluído hidráulico e 
pneumático, alarmas, etc.). 

SÍ 

 

 

SÍ 

 

 

Lista de Cotexo (LC) 

 

▪ RA7 -  Repara equipamentos industriais, realizando a posta en 
servizo e optimizando o seu funcionamento 

▪ CA7.7 - Documentouse a intervención (proceso seguido, medios 
utilizados, medidas, explicación funcional, esquemas, etc.). 

SÍ SÍ LC 

 

1.2 Unidades didácticas propostas para este trimestre: 

a) Teñen como obxectivo a ampliación dos coñecementos que o alumnado acadou ata o comezo da situación actual de alerta sanitaria. 

b) Nos criterios de avaliación figuran os de tipo non presencial, flexibilizando no posible os contidos mínimos correspondentes a ditas unidades 

c) A avaliación farase, debido a situación actual, a través de listas de cotexo, definidas para os boletíns de exercicios, traballos e simulacións solicitados ao longo do 
trimestre. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

5.1 Mínimos exixibles: 

Os que corresponden as unidades da 3ª avaliación son os presentados nas táboas previas. Nelas xa se indica que son os considerados imprescindibles. 

Para a 1ª e 2ª avaliacións indicaranse os criterios de avaliación mínimos e imprescindibles no apartado 6.  

 

5.2 Criterios de cualificación do 3º trimestre 

- No 3º trimestre o alumnado realizará boletíns de exercicios, traballos ou simulacións asociados as unidades indicadas. Algúns deles deberán ser entregalos (a través da Aula Virtual ou o correo 
electrónico). Os documentos ou programas entregados serán cualificados de 0 a 10 puntos, cun máximo dunha cifra decimal. A entrega das actividades deberá realizarse dentro do prazo indica-
do. 

- Para a cualificación dos documentos terase en conta: 

o Presentación (estrutura, claridade, redacción): 20% 

o Contido (orixinalidade, alternativas presentadas, grao de resolución, resultados obtidos): 80% 

- Para a cualificación dos circuítos ou programas terase en conta: 

o O cumprimento das especificacións: 70% 

o Optimización de recursos (elementos, tempo...): 30% 

- Calcularase a media aritmética das cualificacións das distintas actividades (boletíns, traballos, simulacións) para obter unha cualificación final.  

- A 3º avaliación considerarase superada se o alumnado entrega a lo menos o 60% dos traballos solicitados e a cualificación final do trimestre é igual ou superior a 5 (a partir do 4,7 redondearase 
a 5) 

- Se a avaliación non fose superada, o alumnado ten dereito a presentarse a unha proba final, que poderá ser presencial, se a situación sanitaria o permite, ou senón de forma telemática. 
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5.3 Cualificación final do módulo 

O módulo considerarase superado cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5 (a partir do 4,7 redondearase a 5). 

 

En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3., de directrices xerais, das Instrucións do 27 de abril establécese: 
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendiza-
xes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

 

- En base ao parágrafo anterior, a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións, sempre que cada unha delas teña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

- No caso de que a cualificación de algunha das avaliacións ou de ambas sexa inferior a 5, o alumnado terá opción a recuperar as avaliacións non superadas por medio das actividades de recupera-
ción encomendadas para tal fin ao longo do 3º trimestre (máis detalle no apartado 6.a) 

- O alumnado recuperará as avaliacións pendentes sempre e cando obteña nas actividades de recuperación correspondentes unha nota igual ou maior que 5.  

 

- Superadas as dúas primeiras avaliacións, a cualificación final poderase ver incrementada en 1 punto como máximo cando o alumnado acade unha avaliación positiva no 3º trimestre 

 

- O alumnado que non supere algunha ou as dúas primeiras avaliacións mediante as actividades de recuperación, terá dereito a presentarse a unha proba final, presencial se a situación sanitaria o 
permite, ou senón de forma telemática. A proba valorarase de 0 a 10 puntos, considerándose superada se a nota obtida é igual ou superior a 5 (a partir do 4,7 redondearase a 5). 

o Se a proba final non pode ser presencial, constará de: teoría, problemas 

o Se a proba final é presencial, poderá constar de: teoría, problemas e prácticas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Fundamentos: seguridade e corrente trifásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA8 -  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais na 
reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica industrial, iden-
tificando os riscos asociados e as medidas de protección 

▪ CA8.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas e utensilios para a reparación e manipulación de 
equipamentos electrónica industrial 

▪ CA8.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de 
electrónica industrial. 

▪ CA8.4 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal que 
cómpre adoptar na preparación e na execución das operacións de diagnóstico, 
manipulación, reparación e posta en servizo de equipamentos de electrónica 
industrial 

▪ CA8.5 - Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas 

Lista de Cotexo (LC) 

 

 

LC 

 

 

LC 

 

 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

2 Motores eléctricos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas 

▪ CA1.2 - Describíronse características técnicas dos elementos motores e actua-
dores (motores, servomotores, etc.) 

LC / PE 

 

X  ▪ RA2 -  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de poten-
cia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas 

▪ CA2.5 - Diferenciáronse as características técnicas dos arranques de motores e 
o seu control de velocidade 

LC /PE 
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Nº Unidade didáctica 

3 Lóxica cableada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas 

▪ CA1.6 - Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos 
e circuítos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre ou-
tros, asociados aos equipamentos industriais 

LC / PE 

 

 

X  ▪ RA2 -  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de poten-
cia, analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas 

▪ CA2.4.1 - Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipa-
mentos industriais: esquemas de mando e potencia 

LC / PE 

X  ▪ RA6 -  Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as 
causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización. 

▪ CA6.3.1 -  Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais 
(ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, etc.) tales como os 
realizados con lóxica cableada 

LC 

Nº Unidade didáctica 

4 Introdución a sensores industriais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas 

▪ CA1.6.1 - Identifcouse a función de sensores industriais LC / PE 

 

X  ▪ RA7 -  Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e opti-
mizando o seu funcionamento 

▪ CA7.1 - Planificouse a secuencia de desmontaxe e montaxe de elementos e 
compoñentes 

▪ CA7.5 - Valorouse a optimización do equipamento 

LC 

 

LC 

Nº Unidade didáctica 

5 Autómatas programables 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 X ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

▪ CA1.3 - Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e 
os seus elementos asociados (etapas de entrada e condicionamento de sinal, 
control e saída, etc.). 

Lista de Cotexo (LC) / Proba Escrita (PE) 

 

 

 X ▪ RA3 -  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, 
interpretando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos 
do sistema 

▪ CA3.1 - Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, 
bus interno, bus do rack, etc.) 

▪ CA3.6 - Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en 
PLC. 

LC / PE 

 

LC / PE 

 X ▪ RA6 -  Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as 
causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización 

▪ CA6.3.3 -  Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos industriais 
con autómatas programables (ruídos, distorsións, cableamento, análise de 
protocolos, etc.). 

LC 

Nº Unidade didáctica 

6 Variadores. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas 

▪ CA1.1 - Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccio-
namentos de motores 

LC / PE 

 

 X ▪ RA6 -  Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e identifica as 
causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e localización 

▪ CA6.3.2 -  Identificáronse os síntomas de avarías en variadores (ruídos, distor-
sións, cableamento, análise de protocolos, etc.) 

LC 

Nº Unidade didáctica 

7 Comunicacións industriais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas 

▪ CA1.4 - Identificáronse os tipos de redes industriais, os seus procesos de 
comunicación e os seus protocolos. 

LC / PE 
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 X ▪ RA4 -  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comu-
nicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o 
seu funcionamento 

▪ CA4.1.1 - Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial en 
xeral (niveis funcionais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.) 

▪ CA4.2 - Clasificáronse equipamentos de interconexión de redes industriais 
(enrutadores, repetidores, etc.) 

▪ CA4.3 - Identificáronse as técnicas de transmisión de datos (analóxica, dixital, 
síncrona, asíncrona, etc.) 

LC / PE 

 

LC / PE 

 

LC / PE 

Nº Unidade didáctica 

8 Sistemas SCADA e de visualización industrial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4 -  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comu-
nicacións industriais, identificando as súas características e comprobando o 
seu funcionamento 

▪ CA4.8 - Describíronse os sistemas SCADA e de visualización industrial LC 

 

Nº Unidade didáctica 

9 Electrónica de potencia 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 -  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electróni-
ca industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

▪ CA1.6.3 -  Identificouse a función de elementos de electrónica de potencia 
(diacs, triacs, scr, UJT, etc) asociados aos equipamentos industriais 

LC 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Trátase dun procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación das aprendizaxes e competencias imprescindibles a desenvolver polo alumnado nas dúas primeiras avaliacións. 

• Determínanse, para cada alumno ou alumna, as dificultades que lle impediron superar a 1ª, 2ª ou as dúas primeiras avaliacións. 

• Deséñanse boletíns de exercicios, traballos ou simulacións sobre contidos e procedementos esenciais para acadar os criterios de avaliación imprescindibles. 

• Estes documentos ou programas/circuítos deberán ser elaborados e entregados polo alumnado nos prazos indicados (a través da Aula Virtual ou o correo electrónico) 

 

Os documentos entregados serán cualificados de 0 a 10 puntos, cun máximo dunha cifra decimal. Para a cualificación terase en conta: 

- Presentación (estrutura, claridade, redacción): 20% 

- Contido (orixinalidade, alternativas presentadas, grao de resolución, resultados obtidos): 80%  

 

Para a cualificación dos circuítos ou programas terase en conta: 

- O cumprimento das especificacións: 70% 

- Optimización de recursos (elementos, tempo...): 30% 

 

Calcularase a media aritmética das cualificacións das distintas actividades (boletíns, traballos, simulacións) para obter unha cualificación final. O alumnado superará a avaliación sempre e cando esa cualifi-
cación final sexa unha nota igual ou maior que 5 

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

Neste curso non hai alumnado con perda de dereito á avaliación continua. 

 

 

 



 

 

Páxina 11 de 11 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

• Resolución diaria de dúbidas por medios telemáticos e en horario flexible 

• Adaptación de contidos da materia pendente de superar ás súas necesidades específicas. 

• Deseño progresivo de actividades adaptadas ao nivel de coñecementos que vaian amosando. 

• Elaboración e entrega da documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades. 

• Adaptaranse os exercicios enviados por medios telemáticos para que o alumnado con avaliacións non superadas poida recuperar neste último trimestre esas avaliacións (1ª, 2ª ou 1ª e 2ª), e máis as 
tarefas, se é o caso, das unidades do terceiro trimestre. 

 

 

 

 

 

 


