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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

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación
Imprescindi

ble
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

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

-Para acadar a cualificación positiva neste módulo o alumno/a, debe ser capaz de demostrar como mínimo os seguintes coñecementos, o manexo dos programas de
software que se  utilizan nas unidades:

- Identificáronse e relacionáronse os esquemas das instalacións domóticas coa función que realizan.
- Utilizáronse os programas do PC para as instalacións domóticas con: PLC, X-10 e KNX.

- Realizáronse esquemas de diferentes instalacións domóticas, valorando: o esquema eléctrico e o emprego de simboloxía normalizada.
- Coñecéronse as normativas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

A avaliación de cada UD organizaranse coa teórica, que permitan evidenciar, os criterios de avaliación correspondentes, se o alumno/a alcanzou os resultados de 
aprendizaxe establecidos para o módulo.

A cualificación de cada UD obterase como suma das puntuacións obtidas da parte teórica, coa entrega de todas as unidades (UD1-UD2-UD3-UD4-UD5-UD6):
proporción que se indica:

Teoría : 35 % ; Exercicios de programación software: 65 % 
Os instrumentos de avaliación que se empregarán para cada parte da UD serán:

- Para a parte teórica: Consistirá nunha serie de problemas, preguntas, cuestionarios, exercicios, etc, relacionados cos criterios de avaliación máis teóricos da UD. 
Os exercicios do alumno terán que ser entregados en formato electrónico (*.odt e pdf).- Para a parte de programación: Listaxe de cotexo, que consistirá nunha serie
de items relacionados cos criterios de programación software das UD que permitan evidenciar o nivel de aprendizaxe do alumnado, e tamén se terá en conta a 
teoría entregada en formato electrónico (*.odt e pdf) doalumnado .

-Para que unha unidade estea aprobada, a media de todos os seus exercicios deberá ser igual ou superior a 5 puntos. A nota soamente reflectirá a nota media das 
unidades didácticas que foran entregadas. Para poder superar a avaliación final será necesario ter aprobadas todas as unidades con 5 puntos ou máis.
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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 Domótica. Sistemas técnicos, operadores e áreas de control das instalacións automatizadas

1ª
ava
l.

2ª
ava
l.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

*

 RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos  en vivendas e edificios. Cales son as 
vantaxes e desvantaxes da domótica con respecto a unha instalación convencional e 
describe a diferenza entre elas.

 RA2 – Recoñece a súa elección e o seu funcionamento.
 RA3 - Identifica os elementos característicos dunha instalación domótica e os 

elementos que as conforman.

 Facer unha Introdución á domótica e áreas de aplicación. Descrición dos principios de 
funcionamento, dos tipos de redes de datos, do funcionamento dos diferentes dispositivos 
domóticos, cálculos e aplicación da normativa. Entregarán a memoría realizada desta unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE

* *

 RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas con relés programables e autómatas programable,  analiza 
o funcionamento, características e normas de aplicación.

 RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento.

 Montar  esquemas  de  instalacións  con  relés  programables  e  autómatas  programables.
Programar con linguaxes de programación os sistemas con relés e automátas. Realizar esbozos
e esquemas das instalacións dás distintas áreas de control destes sistemas. Funcionamento e
verificación dos esquemas. Entrega de prácticas e memorías realizadas desta unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE

*

 RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios con control domótico a través de corrientes 
portadoras X-10.

  RA2 - Configura estes sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento.

  RA3 - Monta unha pequena instalación automatizada en vivenda e selecciona os 
elementos que as conforman. 

  RA4 - Realiza esbozos e esquemas das instalacións con bus de campo dás distintas 
áreas de control

 Montar esquemas de circuítos con correntes portadoras X-10 e cos elementos constitutivos do
sistema simboloxía e modo de conexión, descrición do software de deseño e control. Realizar
esbozos  e  esquemas  das  instalacións   dás  distintas  áreas  de  control.  Funcionamento  e
verificación dos esquemas. Entrega de  memorías realizadas e arquivos de programación desta
unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE

*  RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as características  
normas de aplicación con sistemas KNX.

 RA2 - Coñece a programación co protocolo KNX, xustifica a súa elección e recoñece o 
seu funcionamento.

 RA3 – Programa co software ETS5 unha pequena instalación automatizada dunha 

 Montar  esquemas co sistema de bus de campo KNX cos elementos constitutivos do sistema
simboloxía  e  modo  de  conexión,  descrición  do  software  ETS5 e  funcionamento  de  control.
Realizar esbozos e esquemas das instalacións dás distintas áreas de control. Funcionamento e
verificación dos esquemas. Entrega de  memorías realizadas e arquivos de programación desta
unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE
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vivenda e programa co protocolo KNX e selecciona os elementos que as conforman.
 RA4 - Realiza esbozos e esquemas das instalacións con KNX dás distintas áreas de 

control dunha instalación domótica.

 RA1 – Identifica o principio de funcionamento dos sistemas sen fíos, elementos 
constitutivos do sistema simboloxía e modo de través de sistemas conexión, descrición 
do software de programación. 

 áreas de control. Montar e configurar pequenas instalacións automatizadas en vivendas
e edificios. Montar e configurar áreas de control en vivendas e edificios.

 RA2 – Coñece e realiza esbozos e esquemas das instalacións sen fios. 
 RA3 - Monta unha pequena instalación domótica cunha vivenda e programa co 

protocolo KNX  seleccionando os elementos que as conforman.
 RA4 – Coñece as diferencias con e sen fíos dunha instalación domótica.

 Montar  un  instalación  domótica  sen fíos  co sistema de  bus  de campo KNX cos elementos
constitutivos do sistema, simboloxía e modo de conexión, descrición do software de deseño e
control.  Realizar  esbozos  e  esquemas  das  instalacións  dás  distintas  áreas  de  control.
Funcionamento e verificación dos esquemas. Entrega de  memorías realizadas e arquivos de
programación desta unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE

 RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento.

 RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións do sistema.
 RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións domóticas 

aplicando técnicas de medición, e relaciona as avarías coas súas causas.
 RA7 - 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.

 Coñecer as tarefas de conservación e reparación das instalacións domóticas. Cumprimento da
normativa,  identificación  e  a  prevención  de  riscos  laborais  nos  procesos  de  montaxe  e
mantemento. Entrega de memoría realizada desta unidade.

Traballos individuais teóricos
e de programación.

Entrega na aula MOODLE

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

-Entrega dos traballos de recuperación de todas as unidades da 1ª e 2ª A.V.A. na aula virtual de DOMÓTICA MOODLE.

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

8. Medidas de atención á diversidade

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

Non son necesarias.

Páxina 5 de 5


