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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 

5  Elaboración de documentos do proxecto 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Imprescindible

Desenvolverase 
neste curso  Instrumento de 

avaliación 
(si, non)  (si, non) 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación. N  NON    

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.2 Interpretouse a documentación técnica 
(planos, medicións, orzamentos, etc.). 

S  SI  TRABALLO WEB 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.3 Definíronse os formatos para a elabora-
ción de documentos. 

S  SI  TRABALLO WEB 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.4 Elaborouse o anexo de cálculos. N NON    

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.5 Redactouse o documento memoria. S  SI  TRABALLO WEB 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.6 Elaborouse o estudo básico de segurida-
de e saúde. 

S  SI  TRABALLO WEB 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.7 Elaborouse o prego de condicións. S SI  TRABALLO WEB 

RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando aplicacións informáti-
cas. 

CA3.8 Redactouse o documento de garantía de 
calidade. 

N NON    
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Nº  Unidade didáctica 

6  Elaboración de manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Imprescindible

Desenvolverase 
neste curso 

Instrumento 
de avalia‐

ción (si, non)  (si, non) 

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.1 Identificáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe ou no 
mantemento das instalacións e dos sistemas. 

N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.3 Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou sistema. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.4 Definiuse o informe de resultados e as accións correctoras, atendendo aos 
rexistros. 

N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.5 Comprobouse a calibraxe dos instrumentos de verificación e medida. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.6 Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade de materiais e residuos. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.7 Determinouse a almacenaxe e o tratamento dos residuos xerados nos 
procesos. 

N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.8 Elaborouse o manual de servizo. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control.

CA4.9 Elaborouse o manual de mantemento. N  NON    

RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e 
sistemas, definindo procedementos de previsión, actuación e control. 

CA4.10 Manexáronse aplicacións informáticas para a elaboración de documentos. S SI 
TRABALLO 

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

 

‐Recoñeceronse os documentos do proxecto dunha instalación automáitica e as normas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen. 

‐Elaborouse a memoria descriptiva dunha instalación automática. 

‐Elaborouse toda a documentación gráfica dun proxecto dunha instalación automática, utilizando o software de deseño CAD máis axeitado en cada 

caso. 

‐Recoñeceuse a importancia e a funcionalidade do prego de condicións no proxecto. 

‐Elaborouse o orzamento do proxecto dunha instalación automática utilizando o software máis adecuado e recoñecendo a localización das unidades de obra necesarias nas bases de prezos máis coñecidas. 

‐Utilizouse axeitadamente as Simboloxía literal e gráfica de instalacións eléctricas, pneumáticas e hidráulicas normalizadas. 

‐Representaronse os esquemas adecuadamente: segundo o obxectivo asignado ou o método de representación. 

‐Manexaronse axeitadamente as ferramentas informáticas de elaboración de documentación técnica.  

‐Manexaronse as normativa asociadas ás instalacións automáticas. 

 ‐Distinguironse, elaboraronse e interpretaronse os manuais de servizo e de mantemento. 

‐Distinguironse, elaboraronse e interpretaronse os apartados do Estudio e Estudio Básico de Seguridade e Saúde. 
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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  Representación de instalacións eléctricas e sistemas automatizados 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Instrumento de 

avaliación 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.1 Identificáronse os elementos 
e espazos, as súas características 
construtivas e o uso ao que se 
destina a instalación do sistema 

automático 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os 
cortes que máis o representan. 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.3 Utilizouse un soporte ade‐
cuado. 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.4 Utilizouse a simboloxía nor‐
malizada. 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.5 Definíronse as proporcións 
adecuadamente. 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 
CA1.6 Cotouse de xeito claro.  EXAMEN WEB 
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X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.7 Tivéronse en conta as normas 
de representación gráfica. 

EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.8 Definíronse os esbozos coa 
calidade gráfica suficiente para a 

súa comprensión. 
EXAMEN WEB 

X    
RA1 ‐ Representa instalacións automáticas, 
elaborando esbozos a man alzada, plantas, 

alzados e detalles 

CA1.9 Traballouse con pulcritude e 
limpeza. 

EXAMEN WEB 

 

Nº  Unidade didáctica 

2  Elaboración da documentación gráfica de proxectos de instalacións automáticas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Instrumento de 

avaliación 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.1 Identificouse o proceso de 
traballo e a interface de usuario do 
programa de deseño asistido por 

computador. 

EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.2 Identificáronse os esbozos 
subministrados para a definición 
dos planos do proxecto da instala‐

ción do sistema automático. 

EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.3 Distribuíronse os debuxos, as 
lendas, a rotulaxe e a información 

complementaria nos planos. 
EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.4 Seleccionouse a escala e o 
formato apropiados. 

EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.5 Debuxáronse planos de 
planta, alzado, cortes, seccións e 

detalles de proxectos de nstalacións 
automáticas, de acordo cos esbozos 

subministrados e a normativa 

EXAMEN WEB 
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específica. 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.6 Comprobouse a correspon‐
dencia entre vistas e cortes. 

EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.7 Cotouse de xeito claro e de 
acordo coas normas. 

EXAMEN WEB 

X  X 

RA2 ‐ Elabora documentación gráfica de 
proxectos de instalacións automáticas, 

debuxando planos mediante programas de 
deseño asistido por computador. 

CA2.8 Incorporouse a simboloxía e 
as lendas correspondentes. 

EXAMEN WEB 

 

Nº  Unidade didáctica 

3  Identificación da documentación técnico‐administrativa das instalacións e sistemas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Instrumento de 

avaliación 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.1 Clasificáronse os documentos 
que compoñen un proxecto. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.2 Identificouse a función de 
cada documento. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.3 Relacionouse o proxecto do 
sistema automático co proxecto 

xeral. 
EXAMEN WEB 



 

 

Páxina 8 de 11 

 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.4 Determináronse os informes 
necesarios para a elaboración de 

cada documento. 
EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.5 Recoñecéronse as xestións de 
tramitación legal dun proxecto. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.6 Simulouse o proceso de 
tramitación administrativa previo á 

posta en servizo. 
EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.7 Identificáronse os datos 
requiridos polo modelo oficial de 

certificado de instalación. 
EXAMEN WEB 

   X 

RA1 ‐ Identifica a documentación técnico‐
administrativa das instalacións, interpretan‐
do proxectos e recoñecendo a información 

de cada documento. 

CA1.8 Distinguiuse a normativa de 
aplicación. 

EXAMEN WEB 

 

Nº  Unidade didáctica 

4  Confección de orzamentos de instalacións e sistemas automáticos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Criterio de avaliación 
Instrumento de 

avaliación 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.1 Identificáronse as unidades 
de obra das instalacións ou sistemas 
e os elementos que as compoñen. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.2 Realizáronse as medicións de 
obra. 

EXAMEN WEB 
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   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.3 Determináronse os recursos 
para cada unidade de obra. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.4 Obtivéronse os prezos unita‐
rios a partir de catálogos de fabri‐

cantes, etc. 
EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.5 Detallouse o custo de cada 
unidade de obra. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.6 Realizáronse as valoracións 
de cada capítulo do orzamento. 

EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.7 Utilizáronse aplicacións 
informáticas para a elaboración de 

orzamentos. 
EXAMEN WEB 

   X 

RA2 ‐ Confecciona orzamentos de instala‐
cións e sistemas automáticos considerando 

a listaxe de materiais, os baremos e os 
prezos unitarios. 

CA2.8 Valorouse o custo de man‐
temento preditivo e preventivo. 

EXAMEN WEB 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Faranse probas de recuperación ao  final do curso para tódolos/as alumnos/as que precisen acadar ou adquirir as capacidades propias da área na avaliación correspondente. 

As probas de recuperación estarán confeccionadas, tendo en conta os contidos, as actividades de ensino-aprendizaxe e os criterios de avaliación. Cada unha das probas de recuperación estará confeccionada de xeito 

que se axuste tanto o tempo como os contidos. 

Para todas aquelas actividades sobre as que se emite unha cualificación prevense actividades de recuperación de acordo co seguinte criterio: 

Exames a través da web. 

Traballos persoais presentados. 

Todas as actividades de recuperación serán cualificadas como Aptas (5 puntos) ou con 4, 3, 2,1 ou 0 puntos (Non aptas). 

Os alumnos que non superasen o módulo na avaliación ordinaria, deberán recuperar este no período disposto para tal efecto durante o mes de Xuño. 
 

 

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

 

Atendendo aos obxetivos e criterios de avaliación indicados no currículo do módulo, deseñerase un exame en tres partes (a realizar no mes de Xuño na data indicada pola Xefatura de Departamento): 

1. Parte I. Coñecementos teóricos de base, demostrando que se domina o vocabulario específico e que o mesmo se emprega de maneira natural na exposición dos temas tratados. 

2. Parte II. Resolución de pequenos problemas prácticos do ámbito de competencias do módulo. 

 

Pola súa extensión, as probas se desenvolverán o longo de dúas sesións. O horario destas probas será anunciado en lugar público de libre acceso, cando menos 15 días antes da realización da primeira proba.  

As 2 partes serán cualificadas de 0 a 10 puntos, sendo necesario aprobar (obter 5 ou mais puntos) cada unha de elas independentemente para superar o módulo. 

Se algún/uha alumno/a non se presenta a algunha das partes, a mesma será cualificada con 0 puntos. 
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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 

 

A aqueles alumnos que non respondan axeitadamente o desenvolvemento da programación e mostren dificultades para alcanzar os obxectivos programados, proporánse unha serie de actividades de re-

forzo. 

Se o alumno non dispón do libro de texto utilizado para impartir o módulo facilitaráselle o acceso o libro dixital a través da páxina web da Editorial Paraninfo. 

Se o alumno non dispón de ordenador ou de conexión a internet o centro educativo falicitaralle un en préstamo. 

Medidas de reforzo: 

o Atención máis personalizada polo profesor. 

 Exercicios complementarios mais sinxelos. 
 

 

 

 


