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1. Criterios de avaliación afectados  

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relación con proxectos 
tipo que as poidan satisfacer. 

 CA1.1. Clasificáronse as empresas do sector polas súas características 
organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrecen.  

 CA1.2. Caracterizáronse as empresas tipo e indicouse a súa estrutura 
organizativa e as funcións de cada departamento.  

 CA1.3. Identificáronse as necesidades máis demandadas ás empresas.  

 CA1.4. Valoráronse as oportunidades de negocio previsibles no sector. – 

 CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta ás 
demandas previstas.  

 CA1.6. Determináronse as características específicas requiridas ao proxec-
to.  

 CA1.7. Determináronse as obrigas fiscais, laborais e de prevención de 
riscos, e as súas condicións de aplicación.  

 CA1.8. Identificáronse as axudas e as subvencións para a incorporación de 
novas tecnoloxías de produción ou de servizo que se propoñan.  

 CA1.9. Elaborouse o guión de traballo para seguir na elaboración do proxec-
to. 

SI SI DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 
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 RA2. Deseña proxectos relacionados coas competencias expresadas no 
título, onde inclúe e desenvolve as fases que o compoñen. 

 

 CA2.1. Compilouse información relativa aos aspectos que se vaian tratar no 
proxecto.  

 CA2.2. Realizouse o estudo da viabilidade técnica do proxecto.  

 CA2.3. Identificáronse as fases ou as partes que compoñen o proxecto, e o 
seu contido.  

 CA2.4. Establecéronse os obxectivos procurados e identificouse o seu 
alcance.  

 CA2.5. Prevíronse os recursos materiais e persoais necesarios para realizar 
o proxecto.  

 CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente.  

 CA2.7. Identificáronse as necesidades de financiamento para a posta en 
marcha do proxecto. 

  CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para o seu 
deseño.  

 CA2.9. Identificáronse os aspectos que se deben controlar para garantir a 
calidade do proxecto. 

SI SI DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 

 RA3. Planifica a posta en práctica ou a execución do proxecto, para o que 
determina o plan de intervención e a documentación asociada. 

 CA3.1. Estableceuse a secuencia de actividades ordenadas en función das 
necesidades de posta en práctica.  

 CA3.2. Determináronse os recursos e a loxística necesarios para cada 
actividade.  

 CA3.3. Identificáronse as necesidades de permisos e autorizacións para 
levar a cabo as actividades.  

 CA3.4. Determináronse os procedementos de actuación ou execución das 
actividades.  

 CA3.5. Identificáronse os riscos inherentes á posta en práctica e definiuse o 
plan de prevención de riscos, así como os medios e os equipamentos nece-
sarios.  

 CA3.6. Planificouse a asignación de recursos materiais e humanos, e os 
tempos de execución.  

 CA3.7. Fíxose a valoración económica que dea resposta ás condicións da 
posta en práctica.  

 CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a posta en 
práctica ou execución. 

SI SI DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 
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 RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execución 
do proxecto, e xustifica a selección das variables e dos instrumentos empre-
gados. 

 CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliación das actividades ou interven-
cións.  

 CA4.2. Definíronse os indicadores de calidade para realizar a avaliación.  

 CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliación das incidencias que se 
poidan presentar durante a realización das actividades, así como a súa so-
lución e o seu rexistro.  

 CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os cambios nos recursos e 
nas actividades, incluíndo o sistema para o seu rexistro.  

 CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentación necesaria para a avaliación 
das actividades e do proxecto. 

  CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participación na avaliación das 
persoas usuarias ou da clientela, e elaboráronse os documentos específi-
cos.  

 CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de 
condicións do proxecto, cando este exista. 

SI SI DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 

 RA5. Elabora e expón o informe do proxecto realizado, e xustifica o proce-
demento seguido. 

 CA5.1. Enunciáronse os obxectivos do proxecto.  

 CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificación das necesidades 
das empresas do sector.  

 CA5.3. Describiuse a solución adoptada a partir da documentación xerada 
no proceso de deseño.  

 CA5.4. Describíronse as actividades en que se divide a execución do 
proxecto.  

 CA5.5. Xustificáronse as decisións tomadas de planificación da execución 
do proxecto.  

 CA5.6. Xustificáronse as decisións tomadas de seguimento e control na 
execución do proxecto.  

 CA5.7. Formuláronse as conclusións do traballo realizado en relación coas 
necesidades do sector produtivo. 

  CA5.8. Formuláronse, de ser o caso, propostas de mellora.  

 CA5.9. Realizáronse, de ser o caso, as aclaracións solicitadas na exposi-
ción.  

 CA5.10. Empregáronse ferramentas informáticas para a presentación dos 
resultados. 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

          SI 

 

NON 

 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

SI 

 

NON 

 

SI 

 

DOCUMENTACIÓN DO PROXECTO 

VIDEO COA EXPOSICIÓN DO PROXECTO 

 

 



 

 

Páxina 5 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MÍNIMOS ESIXIBLES 

 Modalidade A.  Deseño dun Sistema de Automatización Industrial real ou simulado .O proxecto debe incluír (segundo UNE 157001): 
DB0. Índice de documentos. 
DB1. Memoria. (Antecedentes, Obxecto, Peticionario, Normativa, Memoria descritiva, Planificación e programación, Conclusións). 
DB2. Anexo 1: Cálculos xustificativos. 
DB3. Anexo 2: Planos. 
DB4. Anexo 3: Prego de condicións. 
DB5. Anexo 4: Medicións e presuposto. 
DB6. Anexo 5: Estudo de Seguridade e Saúde. 
DB7. Anexo 6: Estudo de viabilidade , orzamento e financiamento. 

 Modalidade B.  Informe, no que se aporte información o máis detallada posible, respectando sempre os acordos de confidencialidade da empresa, dalgunha máquina/proceso relacionado co desenvolvemento da 
FCT.Material desexable no informe: 

 Portada (Título, peticionario, nome e data) 

 Índice de documentos. 

 Memoria (Obxecto do informe, Contexto, Empresa,. Visión xeral da empresa. Datos económicos públicos.Departamento no que se desenvolve a FCT) 

 Peticionario. 

 Normativa. 

 Tarefas desenvolvidas polo alumno na empresa. 

 Descrición da Máquina/proceso obxecto do informe. (Listado de elementos que o forman -principalmente equipos de control programable, potencia e comunicacións industriais-, 
Descrición do funcionamento, persoal implicado, Riscos. Mantemento relacionado, Posibles melloras) 

 Conclusións 

 Anexo 1: Fotos, vídeos ou esquemas. 

 Anexo 2: Planos (Situación, eléctricos, máquina, equipos...) 

 Anexo 3: Prego de condicións. 

 Anexo 4: Estudo de viabilidade , orzamento e financiamento 

 Para ambas modalidades será precisa a presentación de un vídeo coa exposición do proxecto por parte do alumno, amosando á vez o funcionamento do sistema automático referenciado, de ser o caso. Esta 
posibilidade xa foi consensuada cos alumnos, e comprobouse que dispoñían de medios. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

O módulo de proxecto avaliarase coas seguintes proporcións: 

- 20% de reunións de seguimento realizadas coa titora por via telemática onde se iran expoñendo os pasos previos á elaboración da documentación do proxecto. 

- 50% traballo do proxecto. A nota calcularase da media aritmética das dadas polo equipo docente. 

- 30% vídeo coa exposición do proxecto. A nota calcularase da media aritmética entre as dadas polo equipo docente. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Non hai ningún alumno con partes non superadas, xa que o módulo de proxecto comeza para estes alumnos na 3ª avaliación. 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para o módulo de proxecto non se considera un período de recuperación. 

 

 

 

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

Non hai posibilidade de ter perda de dereito á avaliación continua xa que este módulo non ten asistencia presencial obrigatoria. 
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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 

Este é un módulo que se desenvolve unha vez superados o resto dos módulos. Esta situación fai que, aínda que o módulo non comeza ata a terceira avaliación, xa tivemos contacto cos alumnos e coñecémolos polo que se pode 
adaptar a programación ós casos concretos.  

Nas dúas primeiras avaliacións non se detectou  alumnado con necesidades educativas especiais dentro dos que non se decidiron por aprazar o proxecto e a FCT a setembro, polo que non se tomarán medidas específicas. 

Tense constancia de que todo o alumnado que vai a desenvolver o proxecto dispón de medios informáticos axeitados e conexión á internet, polo que non haberá ningún problema para a titorización e seguimento do proxecto. 

Se houbese unha detección tardía de algún caso deste tipo terase en conta  os protocolos oficiais da Xunta na páxina  educonvives.gal e as indicacións do Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


