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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 

1 Sistemas automáticos industriais. Planificación e xestión 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Planifica a instalación do sistema automático, identifi-
cando os requisitos da instalación e xestionando o aprovisio-
namento de material. 

▪ CA1.4 - Elaborouse un protocolo de comprobación do material 
recibido. Si Si PE.1- 

▪ RA2 -  Xestiona a montaxe de instalacións automáticas, se-
guindo o plan de montaxe e resolvendo continxencias. 

▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e 
montaxe da instalación automática. 

Si Si PE.2- 

▪  ▪  CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segun-
do o plan de montaxe. Si Si PE.3- 

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

2 Mantemento dos sistemas automáticos. Xestión. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Planifica o mantemento de instalacións automáticas 
industriais, a partir dos requisitos da instalación. 

▪ CA3.9 - Elaborouse un plan detallado de mantemento. Si Si PE.1- 

▪ RA4 -  Xestiona o mantemento de instalacións automáticas 
industriais a partir do plan de mantemento e a normativa. 

▪     

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe dun sistema automático industrial 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Integra os elementos do sistema automático industrial, 
interpretando a documentación técnica do proxecto e seguindo 
os procedementos e as normas de seguridade en montaxe. 

▪ CA1.7 - Montáronse os dispositivos de medida e regulación. 
Non Si TO.7- 

▪  ▪  CA1.8 - Montáronse os elementos de supervisión e adquisi-
ción de datos. 

Non Si TO.8- 

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

4 Control dun sistema automático 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Executa operacións de axuste, parametrización e pro-
gramación dos dispositivos do sistema automático, a partir das 
especificacións técnicas do deseño e utilizando as ferramentas 
de software e hardware requiridas. 

▪  CA2.3 - Elaboráronse os programas dos dispositivos de con-
trol lóxico do sistema automático segundo as especificacións 
técnicas demandadas. Si Si 

PE.1- 
 

▪  ▪ CA2.6 - Elaborouse a programación dos dispositivos de super-
visión e adquisición de datos. Si Si PE.2- 

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

5 Posta a punto dun sistema automático 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Verifica o funcionamento do sistema automático segun-
do as especificacións técnicas do deseño, realizando a implan-
tación necesaria e aplicando normas de seguridade. 

▪  CA3.6 - Elaborouse un informe técnico das actividades de-
senvolvidas dos resultados obtidos e das modificacións reali-
zadas. 

Si Si PE.1- 

▪  ▪ CA3.7 - Realizáronse as modificacións oportunas na docu-
mentación técnica en función dos resultados das verificacións 
de funcionamento realizadas no sistema automático e a súa 
correspondente implantación. 

Si Si PE.2- 

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

6 Avarías nun sistema automático industrial 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 -  Localiza avarías producidas no sistema automático, 
utilizando a documentación técnica e establecendo criterios de 
actuación, consonte protocolos previamente establecidos. 

▪ CA4.1 - Cubriuse a orde de reparación da avaría. 
Si Si 

PE.1- 
 

▪  ▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e 
montaxe da instalación automática. 

Si Si 
PE.2- 

 

▪  ▪ CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segundo 
o plan de montaxe. 

Si Si PE.3- 

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

UF1. Planificación e xestión  do sistema automático industrial 
UD1  Sistemas automáticos industriais. Planificación e xestión 
Comprender as partes que compoñen o sistema automático. 
Realizar esquemas  básicos dos sistemas automáticos industriais incluíndo todas as tecnoloxías en mantemento industrial 
Realizar elección dos materiais e medios humanos necesarios utilizando soportes dixitais  
 
UD2  Mantemento dos sistemas automáticos. Xestión. 
Comprender a importancia do mantemento industrial 
Realizar programas de mantemento industrial tipo en soporte informático 
Realizar xestión do mantemento  en soporte dixital. 
 
UD3  Montaxe dun sistema automático industrial 
Realizar pequeno proxecto industrial  utilizando programas informáticos 
Realizar esquemas básicos de potencia e mando nas distintas tecnoloxías  utilizando ferramentas  dixitais 
 
UD4  Control dun sistema automático 
Realizar operacións de axuste e control no sistema automático con ferramentas dixitais  
Programar PLC utilizando Grafcet 
 
UD5  Posta a punto dun sistema automático 
Realizar posta en funcionamento do sistema automático 
Realizar informe técnico de posta en marcha 
Modificar parámetros no programa informático 
 
UD6  Avarías nun sistema automático industrial 
Localizar avarías nun sistema automático 
Reparar avarías localizadas 
Elaborar ordes de reparación e o seu orzamento 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
Realizaranse exames de unha ou varias unidades didácticas, como mínimo un por avaliación. As preguntas, cuestións e exercicios trataran sobre os contidos especificados en cada unidade. Será requisito 
para presentarse os exames parciais de cada avaliación o ter realizado todolos traballos ou proxectos propostos, e non ter perdida a avaliación continua. Os porcentaxes indicados para cada criterio de ava-
liación das unidades didácticas son orientativos. En cada proba práctica ou exame se indicará a puntuación correspondente a cada parte, exercicio e apartado. 
 
A nota da avaliación elaborarase así: 
▪ 20% asistencia, participación, traballo en clase, iniciativa, traballo en equipo e observación directa. 
▪ 40% proba/s escrita/s (exame teórico practico). 
▪ 40% proxectos e traballos. 
 
Para aprobar cada avaliación a nota debe ser 5 ou superior, e non se pode ter menos de 4 ningunha parte de proxectos e traballos, nin na proba escrita. 
 
As probas escritas incluirán xeralmente exercicios prácticos a desenvover mediante programas informáticos (Tia portal, etc)  
 
 
RECUPERACIONS: 
 
Dadas as extraordinarias circunstancias na que nos atopamos, realizarase unha proba telemática tipo test de resposta múltiple, tomando como base as actividades propostas para a recupera-
ción, tendo en conta que ditas actividades son de repaso das realizadas ao longo do curso. 
 
Esta proba tendra un peso do 60 % 
 
Procedemento de avaliación e cualificación das actividades propostas: 

- A entrega puntual terá un peso do 40% 
- Entregado despois do prazo pesa o 30% 
 
Para recuperar a nota debe ser 5 ou superior. 
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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 Sistemas automáticos industriais. Planificación e xestión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Planifica a instalación do sistema automático, identificando os 
requisitos da instalación e xestionando o aprovisionamento de material. 

▪ CA1.4 - Elaborouse un protocolo de comprobación do material recibido. PE.1- 

  ▪ RA2 -  Xestiona a montaxe de instalacións automáticas, seguindo o plan 
de montaxe e resolvendo continxencias. 

▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e montaxe 
da instalación automática. PE.2- 

  ▪ . ▪  CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segundo o plan 
de montaxe. PE.3- 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

2 Mantemento dos sistemas automáticos. Xestión. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA3 -  Planifica o mantemento de instalacións automáticas industriais, a 
partir dos requisitos da instalación. 

▪ CA3.9 - Elaborouse un plan detallado de mantemento. PE.1- 

  ▪ RA4 -  Xestiona o mantemento de instalacións automáticas industriais a 
partir do plan de mantemento e a normativa. 

▪   

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

3 Montaxe dun sistema automático industrial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Integra os elementos do sistema automático industrial, interpre-
tando a documentación técnica do proxecto e seguindo os procedemen-
tos e as normas de seguridade en montaxe. 

▪ CA1.7 - Montáronse os dispositivos de medida e regulación. 
TO.7- 

  ▪  ▪  CA1.8 - Montáronse os elementos de supervisión e adquisición de 
datos. 

TO.8- 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

4 Control dun sistema automático 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Executa operacións de axuste, parametrización e programación 
dos dispositivos do sistema automático, a partir das especificacións téc-
nicas do deseño e utilizando as ferramentas de software e hardware re-
quiridas. 

▪  CA2.3 - Elaboráronse os programas dos dispositivos de control lóxico 
do sistema automático segundo as especificacións técnicas demanda-
das. 

PE.1- 

  ▪  ▪ CA2.6 - Elaborouse a programación dos dispositivos de supervisión e 
adquisición de datos. PE.2- 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

5 Posta a punto dun sistema automático 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA3 -  Verifica o funcionamento do sistema automático segundo as 
especificacións técnicas do deseño, realizando a implantación necesa-
ria e aplicando normas de seguridade. 

▪  CA3.6 - Elaborouse un informe técnico das actividades desenvolvidas 
dos resultados obtidos e das modificacións realizadas. PE.1- 

  ▪  ▪ CA3.7 - Realizáronse as modificacións oportunas na documentación 
técnica en función dos resultados das verificacións de funcionamento 
realizadas no sistema automático e a súa correspondente implantación.  

PE.2- 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

6 Avarías nun sistema automático industrial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4 -  Localiza avarías producidas no sistema automático, utilizando a 
documentación técnica e establecendo criterios de actuación, consonte 
protocolos previamente establecidos. 

▪ CA4.1 - Cubriuse a orde de reparación da avaría. PE.1- 
 

  ▪  ▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e montaxe 
da instalación automática. 

PE.2- 
 

  ▪  ▪ CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segundo o plan de 
montaxe. 

PE.3- 
 

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

Cando o alumno non supere o módulo acudirá as actividades de recuperación previstas para o derradeiro trimestre abril-xuño 
 
A finalidade destas actividades será a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos exixibles.  
 
Debido á situación excepcional na que nos atopamos, as actividades a realizar envíanse ao alumnado a través da aula virtual do Centro Educativo e a aplicación de Google Drive para o seu de-
senvolvemento, con data de entrega. 
 
 As actividades propostas para a recuperación serán de repaso das realizadas ao longo do curso. 
 

 

 

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

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán  as actividades propostas para a recuperación serán de repaso das realizadas ao longo do curso, envíanse ao alumnado a través da aula 
virtual do Centro Educativo e a aplicación de Google Drive para o seu desenvolvemento, con data de entrega. 
 

Procedemento de avaliación e cualificación das actividades propostas: 
- A entrega puntual terá un peso do 40% 
- Entregado despois do prazo pesa o 30% 

 
Realizarase unha proba telemática tipo test de resposta múltiple, tomando como base as actividades propostas para a recuperación, tendo en conta que ditas actividades son de repaso das realizadas ao longo 
do curso. 
 

Esta proba terá un peso do 60 % 
 
Para recuperar a nota debe ser 5 ou superior. 

 

 



 

 

Páxina 12 de 12 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Para aqueles alumnos que amosen mais carencias, propoñerase a realización de mais actividades adaptados as súas carencias, en función das características do alumno. 
 
 

 

 

 


