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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 

4 Programación de  sistemas secuenciais 

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

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Programa sistemas secuenciais, partindo da secuencia de con-
trol e utilizando técnicas estruturadas. 

 –  CA4.3. Empregáronse diferentes linguaxes de programación. SI SI Proba escrita. 

 –  CA4.4. Programáronse PLC de distintos fabricantes. SI SI Proba escrita. 

 –  CA4.5. Identificáronse os bloques ou as unidades de organización 
de programa. 

SI SI Proba escrita. 

 –  CA4.6. Realizouse o programa, facilitando futuras modificacións. NO NO  

 –  CA4.7. Comprobouse que o funcionamento do programa coincida 
coa secuencia de control establecida. 

SI SI Proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Reparación de avarías e verificación do funcionamento. 

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

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5. Verifica o funcionamento do sistema secuencial programado, 
axustando os dispo- sitivos e aplicando normas de seguridade. 

 –  CA5.1. Comprobáronse as conexións entre dispositivos. NO NO  

 –  CA5.2. Verificouse a secuencia de control. NO NO  

 –  CA5.3. Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a 
unidade de pro- gramación. 

NO NO  

 –  CA5.4. Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible 
anomalía. 

NO NO  

 –  CA5.5. Medíronse os parámetros característicos da instalación. NO NO  

 –  CA5.6. Respectáronse as normas de seguridade. NO NO  

 RA6. Repara avarías en sistemas secuenciais programados, diagnos-
ticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. 

 –  CA6.1. Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría. SI SI Proba escrita. 

 –  CA6.2. Identificouse a causa da avaría a través das medidas reali-
zadas e da observa- ción do comportamento da automatización. 

NO NO  

 –  CA6.3. Seleccionáronse os elementos que cumpra substituír, aten-
dendo á súa compatibilidade e á súa funcionalidade dentro do sis-
tema. 

SI SI Proba escrita. 

 –  CA6.4. Restableceuse o funcionamento. NO NO  

 –  CA6.5. Elaboráronse rexistros de avaría. SI SI Proba escrita. 

 –  CA6.6. Reelaborouse o manual de uso. SI SI Proba escrita. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
MÍNIMOS EXIXIBLES: 
RA4. Programa sistemas secuenciais, partindo da secuencia de control e utilizando técnicas estruturadas. 
-CA4.3. Empregáronse diferentes linguaxes de programación. 
-CA4.4. Programáronse PLC de distintos fabricantes. 
-CA4.5. Identificáronse os bloques ou as unidades de organización de programa. 
 -CA4.7. Comprobouse que o funcionamento do programa coincida coa secuencia de control establecida. 
 
RA6. Repara avarías en sistemas secuenciais programados, diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. 
–  CA6.1. Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría. 
–  CA6.3. Seleccionáronse os elementos que cumpra substituír, atendendo á súa compatibilidade e á súa funcionalidade dentro do sistema. 
–  CA6.5. Elaboráronse rexistros de avaría. 
–  CA6.6. Reelaborouse o manual de uso. 

 

  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
A nota final dos alumnos que teñan superadas a primeira e segunda avaliación será: nota media das dúas avaliacións, mais a media aritmética das tarefas de ampliación multiplicada por 0,25. 
Aqueles alumnos que teñan a primeira avaliacións suspensa, realizarán as tarefas de recuperación que se lle propoñan,  xunto coas tarefas de ampliación.  A nota final do módulo será: a media aritmética das tarefas de 
recuperación e da segunda avaliación mais  a media aritmética das tarefas de ampliación multiplicada por 0,25. 
Se houbese algunha alumna ou alumno que non superase o módulo por este procedemento, existirá un exame online o día 16/06/2020 na que poderán recupera os CA non superados . Esta nota fará media aritmética co xa 
superado antes.  
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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 Introdución ós PLC 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñece dispositivos programables, identificando a súa funcionalidade e 
deter- minando as súas características técnicas. 

 –  CA1.1. Recoñecéronse aplicacións automáticas con sistemas secuenciais 
programa- bles. 

Proba escrita 

 –  CA1.2. Identificouse a función dos dispositivos secuenciais dentro dun sis-
tema se- cuencial. 

Proba escrita 

 –  CA1.3. Identificouse o funcionamento dos dispositivos programables. Proba escrita 

 –  CA1.4. Clasificáronse os dispositivos programables, atendendo a diferentes 
criterios. 

Proba escrita 

 –  CA1.5. Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa 
súa fun- cionalidade. 

Proba escrita 

 –  CA1.6. Determináronse as características técnicas dos dispositivos progra-
mables. 

Proba escrita 

 

  



 

 

Páxina 6 de 9 

 

Nº Unidade didáctica 

2  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2. Recoñece as secuencias de control dos sistemas secuenciais programa-
dos, inter pretando os requisitos e establecendo os procedementos de progra-
mación necesarios. 

 –  CA2.1. Determináronse os requisitos técnicos e funcionais. Proba escrita 

 –  CA2.2. Estableceuse a secuencia de control. Proba escrita 

 –  CA2.3. Identificáronse as fases de programación. Proba escrita 

 –  CA2.4. Recoñecéronse os contornos de programación. Proba escrita 

 –  CA2.5. Avaliáronse os puntos críticos da programación. Proba escrita 

 –  CA2.6. Elaborouse un plan detallado para a programación. Proba escrita 

X   RA3. Configura sistemas secuenciais programables, seleccionando e conec-
tando os elementos que o compoñen. 

 –  CA3.1. Identificáronse as especificacións técnicas da automatización. Proba escrita 

 –  CA3.3. Representouse o esbozo do sistema automático. Proba escrita 

 –  CA3.4. Debuxáronse os esquemas de conexión da instalación. Proba escrita 

 –  CA3.5. Empregouse simboloxía normalizada. Proba escrita 

 –  CA3.7. Respectáronse as normas de seguridade.  Proba escrita 

X   RA7. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental, identificando os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para 
os previr. 

 –  CA7.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

Proba escrita 

 –  CA7.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

Proba escrita 

 –  CA7.4. Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipamentos de 
protección individual e colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, 
etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

Proba escrita 
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 –  CA7.5. Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e dos equi-
pamentos de protección individual e colectiva. 

Proba escrita 

 –  CA7.6. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Proba escrita 

 –  CA7.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. Proba escrita 

 –  CA7.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. Proba escrita 

 –  CA7.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como pri- meiro factor de prevención de riscos. 

Proba escrita 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3. Configura sistemas secuenciais programables, seleccionando e conec-
tando os elementos que o compoñen. 

 –  CA3.1. Identificáronse as especificacións técnicas da automatización. Proba escrita 

 –  CA3.2. Seleccionáronse os compoñentes adecuados segundo as especifica-
cións téc- nicas. 

Proba escrita 

 –  CA3.3. Representouse o esbozo do sistema automático. Proba escrita 

 –  CA3.4. Debuxáronse os esquemas de conexión da instalación. Proba escrita 

 –  CA3.5. Empregouse simboloxía normalizada. Proba escrita 

 –  CA3.7. Respectáronse as normas de seguridade Proba escrita 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación para o alumnado que non superou a primeira e/ou a segunda avaliación, consistirá na realización de tarefas de recuperación relacionadas cos mínimos exixibles que non acadou o alumnado.   
Estas tarefas realízanse na plataforma moodle. 
 
As recuperación, con carácter xeral,  consistirá na realización de tres actividades: 
 
Actividade de recuperación  N1 (AR1):  Automatización dun  proceso de creación de espuma artificial  utilizando un sistema programaba  LOGO da marca Siemens. Nesta actividade ten que realizar as seguintes tarefas: 
Tar1-1:  Realizar o esquema de funcións (FUP) utilizando a software propio do equipo LOGO. Ten que entregar o arquivo xerado polo aplicación indicada. 
Tar1-2:  Simular e verificar o funcionamento do sistema.  
Entrega da tarefa: Unha vez simulado verificado o funcionamento do sistema, ten que entregar na aula virtual o arquivo indicado na tarefa Tar1-1:   
 
Actividade de recuperación  N2 (AR2):  Automatizar o transporte de material entre dous puntos cun sistema de trasporte baseado nunha vagoneta de carga, utilizando un sistema programaba  LOGO da marca Siemens. Nesta 
actividade ten que realizar as seguintes tarefas: 
Tar2-1:  Realizar o esquema de potencia utilizando a aplicación Cade_Simu. 
Tar2-2:  Realizar o esquema de interconexionado dos elementos de  mando co LOGO, utilizando a aplicación Cade_Simu. 
Tar2-3:  Realizar o esquema de funcións (FUP) utilizando a software propio do equipo LOGO. Ten que entregar o arquivo xerado polo aplicación indicada. 
Tar2-4:  Simular e verificar o funcionamento do sistema.  
Entrega da tarefa: Unha vez simulado verificado o funcionamento do sistema, ten que entregar na aula virtual os arquivo indicados nas tres primeiras tarefas. 
 
Actividade de recuperación  N3 (AR3):  Automatizar dúas cintas transportadoras, utilizando un atómata M241 da marca Schneider. Nesta actividade ten que realizar as seguintes tarefas: 
Tar3-1:  Realizar o esquema de interconexionado dos elementos de mando co M241 utilizando a aplicación Cade_Simu. 
Tar3-2:  Realizar o esquema de contactos LD do proceso utilizando a aplicación SoMachine. 
Tar3-3:  Simular e verificar o funcionamento do sistema.  
Entrega da tarefa: Unha vez simulado verificado o funcionamento do sistema, ten que entregar na aula virtual os arquivo indicados nas tarefas 1 e 2 
 
Estas tarefas, poderán variar o seu enunciado, dependendo das incidencias atopadas 

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

 
Non hai alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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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 

 
Nesta modalidade a atención a diversidade está garantida a través da aplicación moodle na que se atenden todas as dúbidas que propón o alumnado. 
 

 
 


