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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 Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

Nº Unidade didáctica 

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

Mínimos exixibles 

 

Os CAs de mínimos exixibles son os seguintes: 
 

UF1: 

CA1.1 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de comunicación industrial e as súas posibilidades de integración e intercambio de datos 

CA1.2 Recoñeceuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial. 

CA1.5. Utilizouse o modelo ISO de referencia para interconexión de sistemas abertos (OSI), e describiuse a función de cada un dos seus niveis e a relación entre eles. 

CA1.6 Determináronse as técnicas de transmisión de datos en función da tecnoloxía empregada. 

CA1.7 Utilizáronse os parámetros de comunicación, identificando a función que realiza na transmisión de datos en serie. 

CA1.8 Estudáronse as normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando as interfaces e os elementos de conexión. 

CA1.9 Clasificáronse as redes de comunicacións atendendo a criterios como o tipo de enlace, a técnica empregada na transmisión de datos, a propiedade, a extensión xeográfica ou a topoloxía. 
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CA1.10 Recoñecéronse as técnicas de control de fluxo, de detección de erros e de acceso ao medio na transmisión de datos.  

 

UF2: 

CA1.1 Verificáronse as características da instalación eléctrica e as condicións ambientais requiridas, especificando as condicións estándar que debe reunir unha sala onde se acha un sistema informático indus-
trial. 

CA1.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática industrial, indicando función, relación e características de cada unha. 

CA1.6 Preparouse a instalación de subministración de enerxía eléctrica e, de ser o caso, o sistema de alimentación ininterrompida, comprobando a seguridade eléctrica e ambiental requirida. 

CA 1.7 Realizouse a conexión física das tarxetas, os equipamentos e demais elementos necesarios para a execución da rede, seguindo o procedemento normalizado e/ou documentado. 

CA 1.8 Realizouse a carga e a configuración do sistema de rede, seguindo o procedemento normalizado e introducindo os parámetros necesarios para a adecuar ao tipo de aplicacións que se vaian utilizar.  

 

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial.  

CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial. 

CA2.5 Elaborouse o diagrama de fluxo e/ou o pseudocódigo que responda ao funcionamento dun programa de comunicación industrial, utilizando simboloxía normalizada. 

 

CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións. 

CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos. 

CA3.6 Utilizáronse diversos medios físicos para a comunicación entre equipamentos e sistemas. 

CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais. 

 

CA4.1 Relacionáronse as funcións que ofrece un sistema de supervisión e control con aplicacións industriais de automatización. 

CA4.4 Configuráronse e programáronse sistemas de control e supervisión de diferentes fabricantes. 

CA4.6 Configurouse un sistema de control e supervisión para a presentación gráfica de datos. 

 

CA5.1 Comprobáronse as conexións entre dispositivos 

CA6.2 Identificouse a tipoloxía e as características das avarías de natureza física ou lóxica que se presenten nos sistemas de comunicación industrial. 

 

 

Criterios de cualificación 

 

A cualificación final de módulo é un número enteiro entre 1 e 10. O módulo se aproba se a nota final é igual ou maior a 5 puntos (nunha escala de 0 a 10 puntos) 

Criterios de cualificación da avaliación continua: 

 Nota final do módulo:   0,5· UD1 + 0,5· (UD2 + UD3 + UD4 + UD5)        Media aritmética das notas medias obtidas na 1ª e 2ª avaliación. 

 Na 1ª avaliación se imparten os contidos da UF1 e na 2ª avaliación os contidos da UF2. 

 Os pesos de cualificación da 1ª avaliación (UD1) se manteñen os mesmos que os da programación ordinaria. Os pesos de cualificación na 2ª avaliación modificáronse para adap-

tarse ó proceso de recuperación actual, quedando do seguinte modo: CA1.1- 8%, CA1.2- 12%, CA2.1- 13%, CA2.2- 12%, CA3.1- 15%, CA3.2- 13%, CA3.7- 13%, CA4.1- 14%. 
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Instrumentos de avaliación e o seu peso na cualificación para a obtención da nota media dunha avaliación: 

Exames (PE sobre cuestionarios de selección e de respostas breves): UF1:  65% UF2:  65% 

Observacións: 

 Cada exame se puntúa de 0 a 10 puntos. 

 Un exame poderase sustituir por un traballo baseado nun cuestionario de preguntas, na que informarase ó alumnado con antelación para a súa realización. Se se realiza un 

exame (ou traballo ao que sustitue) mediante medios telemáticos, a súa nota real se obtén ao multiplicar a nota obtida polo coeficiente 0.9. 

 Nota mínima media esixida para ponderar cos demais instrumentos: 1 punto (sobre 10); en caso contrario, haberá que recuperar dito instrumento, quedando a avaliación suspen-

sa. 

Actividades (PE sobre documentos de traballo): UF1:  30% UF2:  35% 

Observacións: 

 Cada actividade se puntúa de 0 a 10 puntos. 

 Tipos de actividades: na 2ª avaliación só se avalían actividades de contido teórico e non práctico debido a que requiren recursos materiais só dispoñibles na aula-taller. 

 Nota media mínima esixida nas actividades teóricas para ponderar cos demais instrumentos: 1 punto (sobre 10); en caso contrario, haberá que recuperar dito instrumento, que-

dando a avaliación suspensa. 

 Non se recollerán actividades para a súa cualificación que estean fora de prazo, excepto a súa xustificación. 

Observacións na aula (TO): UF1:  5% UF2:  0% 

Observacións: 

 Valorarase os seguintes aspectos a través da observación directa e diaria do realizado na clase: actitudes de cara a realización de prácticas de taller (só na 1ª avaliación), cader-

no de actividades do alumno. 

 

A comunicación da realización de actividades online, tanto de avaliación como de recuperación, farase preferentemente a través do correo electrónico ou ben mediante a aula virtual. No 

caso de enviar un correo electrónico con acuse a un alumno e este non responda mediante outro correo electrónico, o profesor chamarano ó número de teléfono que está rexistrado no 

XADE e se non recibe contestación, dará por confirmado o envío do aviso. 
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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 sistemas de comunicación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  (UF1) RA1- Recoñece os sistemas de comunicación industrial e as 
normas físicas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen 

e relacionando o seu funcionamento coas prestacións do sistema. 

CA1.1 Identificouse a funcionalidade dos sistemas de comunicación industrial e as súas posibilidades de integración e 
intercambio de datos. 

PE1.- Contidos globais da UD 

    CA1.2 Recoñeceuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial. PE2.- Contidos globais da UD 

    CA1.5. Utilizouse o modelo ISO de referencia para interconexión de sistemas abertos (OSI), e describiuse a función de cada 
un dos seus niveis e a relación entre eles. 

PE3.- Contidos globais da UD 

    CA1.6 Determináronse as técnicas de transmisión de datos en función da tecnoloxía empregada. PE4.- Contidos globais da UD 

    CA1.7 Utilizáronse os parámetros de comunicación, identificando a función que realiza na transmisión de datos en serie. PE5.- Contidos globais da UD 

    CA1.8 Estudáronse as normas físicas utilizadas en redes de comunicación industrial identificando as interfaces e os ele-
mentos de conexión. 

PE6.- Contidos globais da UD 

    CA1.9 Clasificáronse as redes de comunicacións atendendo a criterios como o tipo de enlace, a técnica empregada na 
transmisión de datos, a propiedade, a extensión xeográfica ou a topoloxía. 

PE7.- Contidos globais da UD 

    CA1.10 Recoñecéronse as técnicas de control de fluxo, de detección de erros e de acceso ao medio na transmisión de 
datos. 

PE8.- Contidos globais da UD 

Nº Unidade didáctica 

2 Redes locais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X (UF2) RA1. Monta unha rede de comunicación nun contorno industrial 
automatizado, configurando os parámetros e realizando as probas para 

CA1.1 Verificáronse as características da instalación eléctrica e as condicións ambientais requiridas, especif icando as PE1.- Contidos globais da UD 
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a súa posta en servizo. condicións estándar que debe reunir unha sala onde se acha un sistema informático industrial. 

    CA1.2 Enumeráronse as partes que configuran unha instalación informática industrial, indicando función, relación e caracte-
rísticas de cada unha. 

PE2.- Contidos globais da UD 

Nº Unidade didáctica 

3 Portos de comunicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA2. Elabora programas básicos de comunicación entre un computador 
e periféricos externos de aplicación industrial, utilizando interfaces e 

protocolos normalizados e aplicando técnicas estruturadas. 

CA2.1 Identificáronse os campos básicos que inclúen un protocolo de comunicación industrial. PE1.- Contidos globais da UD 

    CA2.2 Identificáronse os interfaces para diferentes tipos de comunicación industrial. PE2.- Contidos globais da UD 

Nº Unidade didáctica 

4 Buses de comunicacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA3. Programa e configura os buses utilizados no ámbito industrial, 

identificando os elementos que o integran, en relación co resto de 
dispositivos que configuran un sistema automático. 

CA3.1 Identificáronse os buses industriais actuais, en relación coa pirámide das comunicacións. PE1.- Contidos globais da UD 

    CA3.2 Configuráronse os equipamentos dunha rede industrial para a comunicación entre dispositivos. PE2.- Contidos globais da UD 

    CA3.7 Representáronse os sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionais. PE3.- Contidos globais da UD 

Nº Unidade didáctica 

5 Sistemas HMI e SCADA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA4. Configura os equipamentos de control e supervisión que interve-
ñen nun sistema automático, programando os equipamentos e inte-
grando as comunicacións nunha planta de produción. 

CA4.1 Relacionáronse as funcións que ofrece un sistema de supervisión e control con aplicacións industriais de automatiza-
ción. 

PE1.- Contidos globais da UD 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 Se unha avaliación se suspende haberá unha recuperación na avaliación final, e recuperaranse só os instrumentos de avaliación (asociados aos CAs suspensos de mínimos exixibles) 

que teñan unha nota media inferior a 5 puntos e manteranse as demais notas para a súa posterior ponderación media e obter de novo a nota media da avaliación. Na proba de recupe-

ración, o instrumento de avaliación asociado ao CA suspenso será o mesmo que o aplicado na avaliación anterior (1ª ou 2ª). 

 Antes de aplicar a proba de recuperación, proporase reforzar os contidos de mínimo exixible cunha selección mínima pero suficiente de actividades de reforzo educativo. 

 

Actividades de reforzo: 

 A programación das actividades versarán sobre os contidos vistos ao largo do curso e realizaranse despois da 2ª avaliación. Os tipos de actividades de reforzo serán teóricas (exerci-

cios, traballos, proxectos de investigación, etc.), onde aportarase os recursos materiais necesarios para a súa realización. 

 

Proba de recuperación: 

 Recuperaranse só os instrumentos de avaliación (que estean asociados aos CAs de mínimo exixible correspondentes) que teñan unha nota inferior a 5 puntos. 

 A proba de recuperación consistirá na realización duns exercicios e/ou un exame (ou traballo que o sustitue). Os criterios de cualificación serán os mesmos que os aplicados na 1ª e 2ª 

avaliación. 

 Para a recuperación de actividades de contido teórico, indicarase o tipo de actividades a recuperar e darase un tempo para facelas. Enviaranse por medios telemáticos (correo elec-

trónico ou a través da aula virtual). 

 Para a recuperación do exame, proporase un exame ou traballo baseado nun cuestionario de preguntas e/ou de selección. 

 

 

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

 

 Na situación actual, non hai alumnado con PD á avaliación continua, polo que non habería adaptación de criterios con respecto aos existentes na programación ordinaria. 
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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 

 

 Atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: 

A LOMCE tipifica este alumnado en 5 grupos dos que é habitual atopar nas aulas dos ciclos formativos alumnado estranxeiro e alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe o 

por TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividade). 

Nestes casos as medidas de atención tomaranse de forma consensuada polo equipo docente contando co asesoramento do departamento de Orientación e o visto bo do da Xefatura 

de estudos. 

A medida máis destacada que contempla a normativa é a flexibilización modular que autoriza a cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, 

cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral (3 anos en lugar de 2). 

 Medidas de reforzo educativo: son aquelas de carácter específico consistentes en evitar ou compensar as diferenzas en canto a formación previa ou capacidades do alumnado e 

destinadas a acelerar ou lograr a igualdade no punto de partida para acceder con garantías aos novos contidos. Estas medidas tratan de responder a situacións puntuais (alumnado 

que falta a clase de forma xustificada, alumnado con dificultades no cálculo matemático, alumnado torpe coa ferramenta, etc.) e tomaranse de forma individualizada. As medidas que 

se tomarán nunha ensinanza destas características serán do tipo: 

- Proposta de actividades con diferentes niveis de dificultade. 

- Formación de grupos heteroxéneos. 

- Proposta de actividades de reforzo a través da aula virtual. 

- Materiais didácticos no homoxéneos. (Internet, apuntes do docente, libros de texto) 

Os materiais utilizados ofrecerán una ampla gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de aprendizaxe. 

 

No proceso de recuperación actual, non hai ningún alumno con necesidades educativas especiais e tampouco con dificultades de aprendizaxe o por TDAH. 

 

 

 


