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

Ningún, por ser un módulo de segundo curso e ter a programación do curso finalizada.

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

5.1  Os mínimos exixibles para a realización de aprendizaxe indicada na terceira evaluación son:  Ningún , por ser un módulo de segundo curso e ter a programación do curso finalizada.

5.2 Criterios de cualificación para a terceira avaliación:  Ningún , por ser un módulo de segundo curso e ter a programación do curso finalizada.

5.3 Cualificación final do módulo

  - O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior 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 aprendizaxes 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.

   5.3.1 En base a este parágrafo a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións sempre que estas teñan unha cualificación igual ou superior a 5.

   5.3.2 No caso de que as cualificacións das avaliacións non sexan superiores a 5 o alumnado terá opción a recuperar as avaliacións suspensas por medio das actividades de recuperación encomendadas para tal fin.

   5.3.3 O alumnado recuperará as avaliaciós pendentes sempre e cando obteña nas actividades de recuperación unha nota igual ou maior que 5. Esta nota poderase ver incrementada en dous puntos máximo cando o alumnado 
acade unha avaliación positiva nas tarefas encomendadas no terceiro trimestre.

   5.3.4 O alumnado que non acade un 5 nas actividades de recuperación, terá dereito a se presentar a unha proba final por cada avaliación no superada, que poderá ser presencial se a situación sanitaria o permite, ou senón se 
realizará de forma telemática. Esta proba valorarase de 0 a 10 considerándose superada positivamente se a nota obtida é igual ou superior a 5.

   5.3.5 Se é o caso que a proba final non se poida celebrar de forma presencial, ésta terá dúas partes, onde se sinalan o peso de cada unha na nota final do exame:

        a) Teoría (20%  da nota do exame)

        b) Problemas (80%  da nota do exame)

   5.3.6 Se é o caso que a proba final se poida celebrar de forma presencial, ésta terá tres partes, onde se sinalan o peso de cada unha na nota final do exame:

        a) Teoría (20%  da nota final do exame)

        b) Problemas (30% da nota final do exame)

        c) Prácticas (50% da nota final do exame)
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

UD1 Introducción á robótica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Recoñece tipos de robots e/ou sistemas de control de movemento, 

identificado os compoñentes que os forman e determinando as súas 
aplicacións en contornos industriais automatizados.

 CA1.2 Determinouse a tipoloxía e as características dos robots e manipuladores

industriais.

PE.2 - Exercicios ou cuestións sobre a

tipoloxía e características dos robots

 CA1.6 Identificáronse robots e manipuladores industriais en función da 

aplicación requirida.

PE.3 - Exercicios ou cuestións sobre

manipuladores e robots

Nº Unidade didáctica

UD2 Partes dun robot

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Recoñece tipos de robots e/ou sistemas de control de movemento, 

identificado os compoñentes que os forman e determinando as súas 
aplicacións en contornos industriais automatizados.

 CA1.3 Relacionáronse coa súa aplicación os elementos eléctricos que 

conforman un sistema robotizado e de control de movemento.

PE.1 - Exercicios ou cuestións sobre os

elementos eléctricos dun robot e a súa

aplicación

 CA1.4 Recoñecéronse os sistemas mecánicos utilizados nas articulacións de 

robots e manipuladores industriais.

PE.2 - Exercicios ou cuestións sobre os

elementos mecánicos dun robot e a súa

aplicación

 CA1.7 Identificáronse os elementos dunha célula robotizada. PE.4 - Cuestións ou exercicios sobre as

células robotizadas
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Nº Unidade didáctica

UD3 Configuración das instalacións no contorno

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Configura sistemas robóticos e/ou de control de movemento, 

seleccionando e conectando os elementos que os compoñen.

 CA2.3 Utilizouse simboloxía normalizada para a representación dos 

dispositivos.

PE.3 - Supostos práctico sobre

configuración dun sistema robótico

 CA2.4 Representáronse os elementos de seguridade requiridos no contorno 

dun robot.

PE.4 - Supostos práctico sobre

configuración dun sistema robótico

 CA2.5 Conectáronse os compoñentes do sistema robótico e/ou de control de 

movemento.

PE.5 - Supostos práctico sobre

configuración dun sistema robótico

 CA2.6 Tivéronse en conta as medidas de seguridade. PE.6 - Supostos práctico sobre

configuración dun sistema robótico

Nº Unidade didáctica

UD4 Sistemas de control

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Recoñece tipos de robots e/ou sistemas de control de movemento, 

identificado os compoñentes que os forman e determinando as súas 
aplicacións en contornos industriais automatizados.

 CA1.3 Relacionáronse coa súa aplicación os elementos eléctricos que 

conforman un sistema robotizado e de control de movemento.

PE.2 - Cuestionario ou exercicios sobre as

unidades de control de robots

 CA1.7 Identificáronse os elementos dunha célula robotizada. PE.3 - Cuestionario ou exercicios sobre as

unidades de control de robots
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Nº Unidade didáctica

UD5 Programación de robots

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Programa robots e/ou control de movemento, utilizado técnicas de 

programación e procesamento de datos.

 CA1.1 Planificouse a traxectoria de movemento dun robot. PE.1 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.2 Identificáronse os tipos de sinais que cumpra procesar. PE.2 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.4 Identificáronse as instrucións de programación. PE.4 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.5 Identificáronse os tipos de datos procesados na programación. PE.5 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.6 Programouse o robot ou o sistema de control de movemento. PE.6 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.8 Elaborouse o protocolo de posta en marcha do sistema. PE.8 - Exercicios sobre programacións de

robots

 CA1.9 Simulouse nun contorno gráfico a programación off-line. PE.9 - Exercicios de simulación
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Nº Unidade didáctica

UD6 Verficación de funcionamento

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Verifica o funcionamento de robots e/ou sistemas de control de 

movemento, axustando os dispositivos de control e aplicando as normas de 
seguridade.

 CA2.1 Comprobouse a conexión entre os elementos que conforman un sistema

robotizado e/ou de control de movemento.

PE.1 - Exercicios, cuestións ou supostos

sobrea verificación de funcionamento dos

dispositivos

 CA2.2 Verificouse o funcionamento dos dispositivos de seguridade. PE.2 - Exercicios, cuestións ou supostos

sobrea verificación de funcionamento dos

dispositivos

 CA2.3 Seguiuse un protocolo de actuación para a posta en servizo dun robot 

e/ou un sistema de control de movemento.

PE.3 - Exercicios, cuestións ou supostos

sobrea verificación de funcionamento dos

dispositivos

 CA2.4 Verificouse a secuencia de funcionamento. PE.4 - Exercicios, cuestións ou supostos

sobrea verificación de funcionamento dos

dispositivos

 CA2.7 Monitorizouse o estado dos sinais externos e internos, e o valor dos 

datos procesados.

PE.7 - Exercicios, cuestións ou supostos

sobrea verificación de funcionamento dos

dispositivos

 CA2.8 Tivéronse en conta as normas de seguridade. TO.1 - Aspectos xeráis do desenrolo do

módulo
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Nº Unidade didáctica

UD7 Localización e reparación de avarías

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Repara avarías en ámbitos industriais robotizados e/ou de control de 

movemento, diagnostica disfuncións e elabora informes de incidencias.

 CA3.1 Recoñecéronse os puntos susceptibles de avaría. PE.1 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.2 Utilizouse instrumentación de medida e comprobación PE.2 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.3 Diagnosticáronse as causas das avarías. PE.3 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.4 Localizáronse as avarías. PE.4 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.5 Restableceuse o funcionamento do sistema. PE.5 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.6 Documentouse a avaría nun informe de incidencias do sistema. PE.6 - Cuestións, exercicios ou supostos

prácticos sobre a localización e reparacións

de avarías

 CA3.7 Tivéronse en conta as normas de seguridade. TO.1 - Aspectos xerais do desenrolo do

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

- Verificar para cada un dos/as alumnos/as os contidos que non ten superados.

- Analizar as dificultades que lles impediron acadar o aprobado dos contidos pendentes.

- Deseñar para cada alumno/a exercicios que lles permitan, polo menos, acadar o nivel de coñecementos correspondente aos mínimos esixibles.

- Procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación dos contidos estudados nas dúas primeiras avaliacións presenciais.

As actividades de recuperación son tarefas similares ou idénticas ás realizadas durante o curso. Entre esas tarefas destacan diferentes metodoloxías para obter as calificacións de recuperación e controlar o progreso de alumno: Por 
un lado temos as tarefas que non se entregaron no seu día, por outro os exercicios obligatorios que non se realizaron no seu día, por outro cuestionarios e preguntas sobre o temario mínimo exixido para superar a proba de 
coñecementos. Todo esto supón un traballo de repaso e reforzo para o alumno.

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

- A vista da situación de alerta na que nos atopamos, a este alumnado consérvanselle as notas da materia que puidera ter superada cando perdeu o dereito a avaliación contínua. 

- No caso da materia pendente, para recuperala aplicaráselle o mesmo procedemento que ó resto do alumnado do ciclo:

                   - Ver que contidos non ten superados.

                   - Analizar as dificultades que vaia presentando cande se traballen os referidos contidos.

                   - Deseñar exercicios que lles permitan, cando menos, acadar o nivel dos coñecementos mínimos esixibles.

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 medio telemático e en horario flexible: Correo electrónico e Wiki do profesor.

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

- Deseño progresivo de actividades adaptadas ao nivel de coñecementos que vaian amosando os alumnos: Cuestionarios, Preguntas típicas de exames, Tarefas, etc.

- Elaboración e entrega de documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades:  Apuntes, Exercicios resoltos, Exemplos.

- Adaptaranse os exercicios enviados por medio telemático para que o alumnado co módulo pendente poida recuperar neste último trimestre a materia estudada na educación presencial.
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