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Formación profesional 

Adaptación na programación para a finalización do 
curso 2019-2020 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Curso académico 

15015767 CIFP Politécnico de Santiago 2019-2020 

Ciclo formativo 

Código Nome 

CSELE03 Automatización e robótica industrial 

 

Módulo profesional 

Código Nome 

MP0965 Sistemas programables avanzados 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral-ordinario Dual D 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Eva Mª Calvo Rial 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

1 FORMACIÓN EN EMPRESA 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2. Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o 
control en lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos 
que o compoñen. 

 CA2.7 Puxéronse en práctica sistemas embebidos como solucións 
integrais dos sistemas de control. 

NON SI LC 

   CA2.8 Puxéronse en práctica sistemas de mellora da eficiencia 
enerxética. 

NON SI LC 

 RA4. Verifica o funcionamento dos sistemas de control analóxico 
programado, axustando os dispositivos e aplicando normas de segu-
ridade. 

 CA4.3 Monitorizouse o programa e o estado das variables desde a 
unidade de programación. 

NON SI TO 

   CA4.4 Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible 
anomalía. 

NON SI LC 

Nº Unidade didáctica 

4 SISTEMAS DE VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE COMPOÑENTES. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2. Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o 
control en lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos 
que o compoñen. 

 CA2.7 Puxéronse en práctica sistemas embebidos como solucións 
integrais dos sistemas de control. 

SI SI LC 
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   CA2.8 Puxéronse en práctica sistemas de mellora da eficiencia 
enerxética. 

NON NON  

 RA5. Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, 
diagnosticando disfuncións e desenvolvendo a documentación re-
quirida. 

 CA5.4 Restableceuse o funcionamento. NON NON  

   CA5.5 Elaboráronse rexistros de avaría. SI SI TO 

   CA5.6 Configurouse o manual de uso. NON SI TO 

 

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

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

- Identificouse a estrutura dun sistema de control analóxico programado, recoñecendo os subsistemas de control, de visualización, de adquisición de datos e actuador. 

- Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa súa función. 

- Determináronse as características técnicas dos dispositivos programables segundo o tipo de control que cumpra realizar. 

- Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instalación. 

- Empregouse simboloxía normalizada. 

- Puxéronse en práctica sistemas embebidos como solucións integrais dos sistemas de control. 

- Relacionáronse os tipos de datos do controlador lóxico programable cos sinais que cumpra tratar. 

- Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos. 

- Tratáronse sinais de erro e de alarma, mediante PLC e/ou dispositivo de visualización. 

- Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría. 

- Elaboráronse rexistros de avaría. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación da terceira avaliación, farase coa media aritmética da primeira e segunda avaliación e engadindo ata dous puntos polas actividades telemáticas de reforzo e ampliación propostas ó longo do terceiro trimestre. Será 
requisito imprescindible para puntuar as actividades a entrega nos prazos establecidos. 

A cualificación final do módulo, será a nota da terceira avaliación, sempre e cando esta sexa igual ou superior a 5 puntos.  
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 INTRODUCIÓN A PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñece os dispositivos programables que interveñen no control de 
sistemas dinámicos, identificando a súa funcionalidade e determinando as sú-
as características técnicas. 

 CA1.2 Identificouse a estrutura dun sistema de control analóxico programado, 
recoñecendo os subsistemas de control, de visualización, de adquisición de da-
tos e actuador. 

LC 

x     CA1.3 Relacionáronse os compoñentes dos dispositivos programables coa súa 
función. 

LC 

Nº Unidade didáctica 

3 PROGRAMACIÓN AVANZADA DE PLC’s 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñece os dispositivos programables que interveñen no control de 
sistemas dinámicos, identificando a súa funcionalidade e determinando as sú-
as características técnicas. 

 CA1.4 Determináronse as características técnicas dos dispositivos programa-
bles segundo o tipo de control que cumpra realizar. 

LC 

x   RA2. Monta sistemas de regulación de magnitudes físicas para o control en 
lazo pechado, seleccionando e conectando os elementos que o compoñen. 

 CA2.3 Debuxouse o esquema de conexión entre os compoñentes da instala-
ción. 

TO 

x     CA2.4 Empregouse simboloxía normalizada. TO 

x   RA3. Programa controladores lóxicos, identificado a tipoloxía dos datos do 
proceso e utilizando técnicas avanzadas de programación e parametrización. 

 CA3.1 Relacionáronse os tipos de datos do controlador lóxico programable cos 
sinais que cumpra tratar. 

LC 

x     CA3.4 Realizouse a escalaxe e a desescalaxe de sinais analóxicos. LC 
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x     CA3.7 Tratáronse sinais de erro e de alarma, mediante PLC e/ou dispositivo de 
visualización. 

LC 

x   RA5. Repara avarías en sistemas de control analóxico programado, diagnosti-
cando disfuncións e desenvolvendo a documentación requirida. 

 CA5.1 Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría. LC 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non teñan acadado os mínimos esixibles, poderán recuperar estes ao longo do terceiro trimestre, mediante a entrega de actividades realizadas anteriormente que non foron superadas e/ou de novas actividades 
propostas pola profesora. As actividades serán entregadas vía correo electrónico ou na aula virtual e concertaranse titorías, ben vía correo electrónico ou videoconferencia, para poder resolver as dúbidas que xurdan. 

En calquera caso, as actividades desenvolvidas deben ser entregadas  na data acordada coa profesora, e con antelación suficiente á avaliación final.  

Para superar o módulo a cualificación das actividades entregadas deberá ser igual ou superior a cinco puntos. 

 

Ó remate deste período, o alumnado que non entregase as actividades requiridas, realizará unha proba final de recuperación que abranguerá os contidos desenvolvidos ó longo do primeiro e segundo trimestre, e que constará 
dunha proba teórica realizada telematicamente, mediante a aula virtual do centro. Para superar o módulo a cualificación de dita proba deberá ser igual ou superior a cinco puntos. 

 

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

Non se aplica porque o alumno non acadou a  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 

Comprobouse previamente que ningún alumno ten necesidades especiais.  

Propóñense titorías individualizadas mediante videoconferencias para o alumnado que necesite algún reforzo educativo, onde se estudará que medidas implantar de ser necesarias. 

 

 

 


