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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 

UD10 Principios básicos de automatización industrial programada 
 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con 
control programable, para o que selecciona os seus elementos e 
elabora esquemas. 

 CA1.1. Describíronse os circuítos de control básicos con 
autómatas programables para arranque, inversión e regulación 
de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

si si Táboa de observación 

   CA1.2. Describíronse os principios de funcionamento dos 
autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas 
entradas e saídas. 

si si Táboa de observación 

   CA1.3. Determináronse as características técnicas dos 
compoñentes da instalación. 

si si Táboa de observación 

   CA1.4. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de 
materiais. 

non si Táboa de observación 

 RA2. Monta e mantén sistemas automáticos con control 
programable, para o que interpreta documentación técnica, e 
logo verifica o seu funcionamento 

 CA2.1. Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e 
dixitais, así como as súas referencias. 

si si Táboa de observación 

Nº Unidade didáctica 

UD11 Montaxe e programación de instalacións de automatización industrial programada. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1. Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con 
control programable, para o que selecciona os seus elementos e 
elabora esquemas. 

  CA1.5. Elaboráronse esquemas de mando e potencia 
adaptados aos autómatas, coa simboloxía normalizada. 

si si Táboa de observación 

   CA1.6. Utilizáronse aplicacións informáticas para a 
programación do autómata 

si si Táboa de observación 

   CA1.7. Aplicouse a normativa electrotécnica e 
convencionalismos de automatismos. 

si si Táboa de observación 

   CA1.9. Respectáronse os criterios de calidade. si si Táboa de observación 

 RA2. Monta e mantén sistemas automáticos con control 
programable, para o que interpreta documentación técnica, e 
logo verifica o seu funcionamento. 

  CA2.2.Simulouse a conecxión os equipamentos e os elementos 
periféricos do sistema. 

si si Táboa de observación 

   CA2.3. Simulouse o establecemento da comunicación do 
software co dispositivo programable. 

si si Táboa de observación 

   CA2.4. Simulouse a realización de circuítos de control básicos 
con autómatas programables. 

si si Táboa de observación 

   CA2.6. Simulouse a verificación do funcionamento do sistema. si si Táboa de observación 

   CA2.7.Simulouse a localización e solución de disfuncións en 
circuítos automáticos básicos con autómatas. 

si si Táboa de observación 

Nº Unidade didáctica 

UD12  Mantemento de instalacións de automatización industrial programada 
 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en 
conta a análise dos síntomas e a identificación das súas causas, 
e repara os elementos defectuosos a través do seu axuste ou 
da súa substitución. 

 CA3.2. Simulouse a realización de medidas e verificacións para 
a localización de avarías 

non si Táboa de observación 
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   CA3.4. Simulouse a identificación da causa da avaría. non si Táboa de observación 

   CA3.5. Simulouse a reparación da avaría substituíndo 
elementos. 

non si Táboa de observación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Mínimos exixibles: 
 

UD10: Principios básicos de automatización industrial programada 

 Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: funcións básicas e especiais relacionadas coas entradas e saídas. 

 Determináronse as características técnicas dos compoñentes da instalación. 

 Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, así como as súas referencias. 

 

UD11: Montaxe e programación de instalacións de automatización industrial programada. 

 Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas programables para  arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

 Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos autómatas, coa  simboloxía normalizada. 

  Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do autómata. 

  Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos. 

 Simulouse a conexión dos equipamentos e os elementos periféricos do sistema. 

 Simulouse a realización de circuítos de control básicos con autómatas programables. 

 

UD12: Mantemento de instalacións de automatización industrial programada 

  Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos automáticos básicos simulados con  autómatas. 

 
Criterios de cualificación 
 

A instrución 7.1 fai fincapé en que “Os centros e o profesorado adaptarán o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non perdan o curso”. Así, as actividades desenvolvidas durante o terceiro trimestre, de 
ampliación de contidos, avaliaranse de 0 a 10 puntos e barameránse proporcionalmente, de forma que os alumnos con máis de cinco puntos na nota media de ditas actividades poidan subir ata un punto a media aritmética das dúas primeiras avaliacións. 

Os alumnos que no superaran a primeira e/ou segunda avaliación, deberán acadar unha puntuación de cinco sobre dez puntos na proba que se fará no período de recuperación do final do curso. Ó alumnado que supere a proba correspondente á 
avaliación ou avaliacións suspensas, tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás actividades de ampliación do terceiro trimestre. 
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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 
Seguridade laboral no ámbito da automatización industrial a nivel de mecanizado de cadros eléctricos 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 Analizáronse as ferramentas, e os medios técnicos e de 
seguridade requiridos pola intervención 

Proba escrita  

Nº Unidade didáctica 

UD2 Elementos auxiliares de cadros e armarios eléctricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2. Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización.  Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións 
técnicas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD3 Deseño e mecanizado de cadros e armarios eléctricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, 
tendo en conta a interpretación de planos e a documentación técnica. 

 Describiruse o proceso para seguir nas operacións de 
mecanizado, tendo en conta a interpretación de planos e a 
documentación técnica. 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 
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UD4 Seguridade laboral no ámbito da automatización industrial baseada en tecnoloxía cableada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA6. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os 
equipamentos para os previr. 

 Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, 
alarmas, paros de 0 emerxencia, etc.) das máquinas e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de mecanizado 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD5 
Principios básicos de automatización industrial baseada na tecnoloxía cableada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o 
que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 Describíronse os principios de funcionamento da 
automatización industrial cableada 

Proba escrita 

     Describíronse as características dos mecanismos de 
accionamento, control e sinalización 

Proba escrita 

     Describíronse as características dos relés e dos contactores Proba escrita 

     Describíronse as características dos sensores Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD6 
 Instalacións básicas de automatización industrial baseada na tecnoloxía cableada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o 
que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta 
as características  técnicas dos seus compoñentes. 

Proba escrita 

x   RA3. Deseña cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta 
documentación técnica, e logo explica o seu funcionamento. 

 Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía 
normalizada. 

Proba escrita 
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     Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de 
automatismos. 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD7  Control automático de motores eléctricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o 
que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 Describíronse os principios de funcionamento e as 
características de mecanismos  (de accionamento, control e 
sinalización), de receptores e de motores. 

Proba escrita 

   RA2. Deseña circuítos de automatismos para manobras de pequenos 
motores, para o que interpreta esquemas, e logo explica o seu 
funcionamento. 

 Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación 
de velocidade de  motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

Proba escrita 

     Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os 
elementos da instalación. 

Proba escrita 

     Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía 
normalizada 

Proba escrita 

     Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de 
automatismos 

Proba escrita 

     Interpretáronse os esquemas de mando e potencia. Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD8  Proteccións eléctricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o 
que selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 Describíronse as características dos mecanismos de 
protección. 

Proba escrita 

     Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar as 
proteccións eléctricas. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

UD9 Mantemento de instalacións automatizadas baseadas en tecnoloxía cableada 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA4. Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e 
identifica as causas que as producen. 

 Describeuse o procedemento para tomar medidas e 
verificacións para a localización de avarías. 

Proba escrita 

 x  RA5. Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a 
substitución dos elementos defectuosos. 

 Describeuse o procedemento para a reparación ou 
substitución dos elementos defectuosos. 

Proba escrita 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A directriz 6.4 expón “Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos 
e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo”. 

As actividades de repaso versarán sobre os mínimos anteriormente citados, correspondentes á avaliación ou avaliacións non superadas. Facílitase ó alumnado unha selección das tarefas máis importantes realizadas e correxidas no periodo anterior á 
suspensión das clases e mantense contácto vía correo electrónico, aula virtual e videoconferencia para aclarar dúbidas. 

Finalmente, o alumnado fará unha proba correspondente á avaliación ou avaliacións non superadas, que poderá ser telemática ou presencial, en función do avance da situación de alarma. Esta proba realizarase no periodo de recuperación de Xuño na 
data proposta polo Xefe de Área de Formación. 
 

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

 

O alumnado terá dereito a unha proba correspondente os mínimos anteriormente citados. Esta proba realizarase no periodo de recuperación de Xuño na data proposta polo Xefe de Área de Formación. 
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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 

 
Flexibilizáronse os plazos de entrega para un alumno que comunicou dificultades de conexión telemática. 
 
 

 
 


