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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 

MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Réxime xeral-ordinario DUAL D 

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

Nome e apelidos 

Mª Elena Ferreira Lence 

 

 

 

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 

9 Posta en marcha e verificacións nun sistema automático. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Verifica o funcionamento do sistema automático 
segundo as especificacións técnicas do deseño, realizan-
do a implantación necesaria e aplicando normas de segu-
ridade. 

CA3.4. Comprobouse a idoneidade dos parámetros establecidos para 
os dispositivos, realizando, de ser o caso, os axustes necesarios para a 
súa optimización. 

SI SI Proba escrita. Proxecto propio 

CA3.7. Realizáronse as modificacións oportunas na documentación 
técnica en función dos resultados das verificacións de funcionamento 
realizadas no sistema automático e a súa correspondente implantación. 

SI SI Proba escrita. Proxecto propio 

Nº Unidade didáctica 

10 Avarías nun sistema automático industrial. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Localiza avarías producidas no sistema automático, 
utilizando a documentación técnica e establecendo crite-
rios de actuación, consonte protocolos previamente esta-
blecidos 

CA4.2. Documentouse o procedemento que se vaia seguir para a 
identificación de avarías. 

SI SI Proba escrita. Proxecto propio 

CA4.7. Estudouse a conveniencia de realizar modificacións no 
deseño ou na tecnoloxía do sistema automático, co fin de evitar a 
avaría. 

SI SI Proba escrita. Proxecto propio 

CA4.8. Cubriuse o correspondente informe técnico da avaría. NON SI Proba escrita. Proxecto propio 

 

 



 

 

Páxina 3 de 5 

 

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

 

Neste grupo hai un único alumno. Este alumno superou os mínimos esixibles da primeira e a segunda avaliación, polo que seguindo as 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 académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, xa tería o módulo superado. 
 
Para favorecer o poder completar a súa formación proporciónanselle unha serie de actividades a través da aula virtual. En relación a estas actividades proporánselle diversas tarefas que deberá incorporar a un pequeno proxecto 
que se viña a desenvolver dende o inicio do curso. A elaboración e entrega destas actividades poderá propiciar unha mellora na cualificación do alumno, dándolle a posibilidade de aumentar a súa cualificación en ata un punto 
extra. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

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  

 

 

 

 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o 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 

 

 

 

 

 

 


