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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 Manipuladores e robots 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.1- Identificáronse tipos de manipuladores e robots, en función 
da topoloxía (graos de liberdade, tecnoloxía, etc.). 

SI SI PE.1-Cuestionario sobre os tipos de manipu-
ladores e robots. 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.2- Describíronse as partes operativas da estrutura morfolóxica 
dun robot industrial. 

SI SI PE.2-Cuestionario sobre as partes operativas 
e características dun robot industrial. 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.3- Enumeráronse os bloques e elementos utilizados por robots 
e manipuladores (entradas e saídas, mando, proteccións, etc.). 

SI SI PE.3-Descrición dos bloques e elementos 
utilizados polos robots e manipuladores 

(sensores, actuadores, etc). 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.4- Clasificáronse os sistemas utilizados na programación de 
manipuladores e robots. 

SI SI PE.4 Formas de programación de manipula-
dores e robots. 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.5- Comprobouse o funcionamento dos elementos do equipa-
mento (control de posición, servomecanismos, etc.). 

NON NON LC.1-Comprobar que o funcionamento res-
ponde ao esperado. 

RA5- Distingue sistemas integrados industriais (manipuladores e ro-
bots), verificando a interconexión dos seus elementos e tendo en con-
ta as súas características técnicas. 

 CA5.6- Recoñecéronse as características de traballo dos sistemas 
robóticos (humidade, temperatura, etc.). 

NON NON TO.1-Recoñecemento das características de 
traballo dos sistemas. 
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Nº Unidade didáctica 

6 Detección de avarías en equipamentos industriais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.1- Medíronse as tensións en motores de corrente continua (cc) 
e corrente alterna (ca). 

SI SI LC.1-Medicións de tensión de forma correcta 
interpretando as medidas(Realizada á par que 

o CA2.6). 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.2- Medíronse elementos de control de potencia (rectificadores, 
conversores, inversores, acondicionares, etc.). 

SI SI LC.2-Medición dos elementos de control 
empregando os instrumentos axeitados 

(Realizada á par que o CA2.7). 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.3- Identificáronse os síntomas de avarías en equipamentos 
industriais (ruídos, distorsións, cableamento, análise de protocolos, 
etc.). 

SI SI LC.3-Identificación da avaría segundo os 
síntomas observados. 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.4- Identificáronse os valores de aceptación de sinais en equipa-
mentos de comunicación industrial. 

NON NON LC.4-Identificación de valores de sinais. 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.5- Identificouse a tipoloxía e as características das avarías que 
se producen nos equipamentos industriais (falta de alimentación, 
ausencia de sinais de control, graos de liberdade, fluído hidráulico e 
pneumático, alarmas, etc.). 

NON NON LC.5-Identificación das características das 
avarías. 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.6- Empregáronse as ferramentas e os instrumentos de medida 
axeitados para cada tipo de avaría (voltímetro, frecuencímetro, me-
didor de buses, comprobador de redes, etc.). 

SI SI TO.1-Emprego dos instrumentos de medida. 

RA6- Detecta avarías e disfuncións en equipamentos industriais e iden-
tifica as causas, aplicando procedementos e técnicas de diagnóstico e 
localización. 

 CA6.7 -Formalizouse o informe de avarías que recolla as actividades 
realizadas e os resultados obtidos. 

NON NON LC.6-Sobre o informe elaborado. 
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Nº Unidade didáctica 

7 Reparación de equipamentos industriais. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.1- Planificouse a secuencia de desmontaxe e montaxe de ele-
mentos e compoñentes. 

SI SI LC.1-Planificación de desmontaxe e montaxe 
(Realizada á par que o CA2.6). 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.2- Substituíuse o elemento ou compoñente responsable da 
avaría, nas condicións de calidade e seguridade establecidas. 

SI SI LC.2-Realización da substitución de compo-
ñentes (Realizada á par que o CA2.7). 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.3- Instaláronse melloras físicas e lóxicas en equipamentos 
industriais. 

NON NON LC.3-Melloras físicas e lóxicas. 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.4- Realizáronse as probas e os axustes necesarios tras a repara-
ción, seguindo instrucións da documentación técnica. 

SI SI LC.4-Probas e axustes despois da reparación. 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.5- Valorouse a optimización do equipamento. NON NON LC.5-Optimización do equipamento. 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.6- Cumpriuse a normativa de aplicación (descargas eléctricas, 
radiacións, interferencias, residuos, etc.). 

SI SI LC.6-Cumprimento da normativa. 

RA7- Repara equipamentos industriais, realizando a posta en servizo e 
optimizando o seu funcionamento. 

 CA7.7- Documentouse a intervención (proceso seguido, medios 
utilizados, medidas, explicación funcional, esquemas, etc.). 

NON NON PE.1-Documentación da intervención. 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Normas de prevención de riscos laborais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.1- Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas e utensilios para a repara-
ción e manipulación de equipamentos electrónica industrial. 

SI SI PE.1-Cuestionario sobre a identificación de 
riscos na reparación e mantemento de equi-

pamentos de electrónica industrial. 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.2- Respectáronse as normas de seguridade no manexo de 
ferramentas e máquinas, na reparación de equipamentos de elec-
trónica industrial. 

SI SI TO.1-Cumprimento das normas no manexo 
de ferramentas e máquinas na reparación de 
equipamentos de electrónica industrial (Du-

rante a realización de todas as tarefas). 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.3- Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas, na reparación 
de equipamentos de electrónica industrial. 

SI SI PE.2-Cuestionario sobre as causas máis fre-
cuentes de accidentes na manipulación de 

materias, ferramentas e máquinas 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.4- Describíronse as medidas de seguridade e de protección 
persoal que cómpre adoptar na preparación e na execución das ope-
racións de diagnóstico, manipulación, reparación e posta en servizo 
de equipamentos de electrónica industrial. 

SI SI PE.3-Cuestionario sobre medidas de seguri-
dade e de protección persoal que compre 
adoptar nas operacións de mantemento. 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.5- Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

NON NON TO.2-Manipulación de máquinas e ferramen-
tas cumprindo coas medidas de seguridade. 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.6- Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

SI SI PE.4-Descrición de posibles fontes de conta-
minación ambiental. 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.7- Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

NON NON TO.3-Orde e limpeza. 

RA8- Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambientais 
na reparación e no mantemento de equipamentos de electrónica in-
dustrial, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA8.8- Aplicáronse técnicas ergonómicas nas operacións de repara-
ción e posta en servizo de equipamentos de electrónica industrial. 

NON non TO.4-Ergonomía na realización das opera-
cións. 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os criterios de avaliación marcados como mínimos imprescindibles permiten comprobar que o alumno ou a alumna 

 Identificou o funcionamento de equipamentos de electrónica industrial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 
 Identificou os compoñentes electrónicos empregados na regulación e control de potencia. 
 Recoñeceu os equipamentos utilizados en automatización industrial. 
 Puxo en marcha equipamentos electrónicos de potencia e control, comunicacións industriais e automatismos integrados de tipo industrial. 
 Localizou e diagnosticou avarías nos equipamentos de automatización industrial. 
 Reparou equipamentos e sistemas electrónicos de aplicación industrial. 

 

a. Para alumnado coas dúas primeiras avaliacións superadas (cualificación igual ou maior que 5) 

Para este alumnado a cualificación final será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, podendo aumentar a súa cualificación en ata un punto pola en-
trega das actividades de ampliación propostas no transcurso da terceira avaliación. 

b. Para alumnado con algunha das dúas primeiras avaliacións non superadas 

A cualificación da terceira avaliación terá en conta as actividades, exercicios e prácticas propostas conducentes a acadar parte das competencias mínimas im-
prescindibles, valoradas en conxunto de 0 a 10 puntos, na que é necesario obter unha nota mínima de 5 puntos. O peso na cualificación final será do 60%. 

O restante 40 % se obterá dunha proba escrita individual, realizada se é posible de forma presencial e se non de maneira telemática, que permita comprobar a 
consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada entre 0 e 10 puntos. Será necesario ter unha nota mínima de 5. 
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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 Equipamentos e elementos utilizados en electrónica industrial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.1- Distinguíronse as características técnicas de variadores e servoaccionamentos 
de motores. 

PE.1-Coñecemento características de variadores e 
servoaccionamento de motores. 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.2- Describíronse características técnicas dos elementos motores e actuadores 
(motores, servomotores, etc.). 

PE.2-Coñecemento das características técnicas de 
motores e actuadores. 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.3- Identificouse a función dos controladores lóxicos programables (PLC) e os seus 
elementos asociados (etapas de entrada e condicionamento de sinal, control e saída, 
etc.). 

PE.3-dentificación da función dos PLCS e os 
elementos asociados. 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.4- Identificáronse os tipos de redes industriais, os seus procesos de comunicación 
e os seus protocolos. 

PE.4-Identificación de redes industriais, procesos e 
protocolos. 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.5- Clasificáronse os tipos de robots e manipuladores industriais PE.5-Diferencia entre robots e manipuladores 
industriais 

X   RA1-  Identifica o funcionamento de equipamentos e elementos de electrónica indus-
trial, distinguindo a súa estrutura e as súas características técnicas. 

 CA1.6- Identificouse a función de elementos electromecánicos, os dispositivos e circuí-
tos de protección, os elementos auxiliares e os conectadores, entre outros, asociados 
aos equipamentos industriais. 

PE.6-Identificación da función de distintos disposi-
tivos asociados aos equipamentos industriais. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Bloques en equipamentos de potencia e control. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X   RA2-  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, 
analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. 

 CA2.1- Identificouse a función dos módulos dos sistemas de potencia (transformadores, 
rectificadores, talladores, convertedores cc/ca, etc.). 

 PE.1-Cuestionario sobre a función de cada un 
dos módulos 

X   RA2-  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, 
analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. 

 CA2.2- Distinguíronse as características dos principais compoñentes activos utilizados 
en sistemas industriais (tiristores, IGBT, triacs, etc.). 

PE.2-Cuestionario sobre as características dos 
compoñentes 

X   RA2-  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, 
analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. 

 CA2.4- Identificáronse os bloques que compoñen a estrutura dos equipamentos indus-
triais (módulo de regulación, módulo entradas e saídas, mando e potencia, etc.). 

PE.3-Descrición dos módulos 

X   RA2-  Determina os bloques e equipamentos de sistemas de control de potencia, 
analizando as características dos seus compoñentes e realizando medidas. 

 CA2.5- Diferenciáronse as características técnicas dos arranques de motores e o seu 
control de velocidade. 

PE.4-Descrición das técnicas de arranque e control 
de velocidade dos motores de corrente alterna e 

corrente continua 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Estudo de autómatas e programación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.1- Identificáronse os bloques internos dun PLC (CPU, memorias, EEPROM, bus 
interno, bus do rack, etc.). 

PE.1-Identificación dos bloques dun PLC 

X   RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.2- Distinguiuse o funcionamento da fonte de alimentación conmutada. PE.2-Descrición dunha fonte de alimentación 
conmutada 

X   RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.3- Identificáronse as características técnicas dos módulos analóxicos (E/S, módu-
los de bus de comunicación, de saída de pulsos, de control PID, etc.). 

LC.1-Selección dos módulos do autómata segundo 
a aplicación. 

 X  RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.4- Medíronse os sinais de entradas e saídas analóxicas e dixitais. LC2-Observación dos valores de entrada e saída 
según os valores esperados. 

 X  RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.6- Contrastáronse os tipos de linguaxes de programación utilizadas en PLC. LC.3-Programación en distintas linguaxes para a 
resolución de problemas de procesos industriais. 

 X  RA3-  Caracteriza os bloques funcionais dos sistemas lóxicos programables, interpre-
tando as súas características técnicas e medindo parámetros básicos do sistema. 

 CA3.7- Identificáronse os sistemas de carga de programas (consolas de programación, 
saídas en serie, etc.). 

TO.1-Carga de programas de distintas formas. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Redes de comunicación industrial 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4-  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións 
industriais, identificando as súas características e comprobando o seu funcionamento. 

 CA4.1- Distinguiuse a estrutura dun sistema de comunicación industrial (niveis funcio-
nais e operativos, integración, campos de aplicación, etc.). 

PE.1-Coñecemento das aplicacións das redes 
industriais. 

 X  RA4-  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións 
industriais, identificando as súas características e comprobando o seu funcionamento. 

 CA4.2- Clasificáronse equipamentos de interconexión de redes industriais (enrutadores, 
repetidores, etc.). 

PE.2-Coñecemento do equipamento das redes 
industriais. 

 X  RA4-  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións 
industriais, identificando as súas características e comprobando o seu funcionamento. 

 CA4.5- Comprobáronse as características dos buses de campo (FIP, profibus, ethernet, 
etc.). 

LC.1-Coñecemento das caracteristicas dos buses 
de campo aplicando a comunicación entre distintos 

dispositivos. 

 X  RA4-  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións 
industriais, identificando as súas características e comprobando o seu funcionamento. 

 CA4.6- Identificáronse elementos de protección activos e pasivos dos buses industriais. LC.2-Elección e colocación de elementos de 
protección en buses industriales. 

 X  RA4-  Identifica os bloques e elementos de equipamentos de redes de comunicacións 
industriais, identificando as súas características e comprobando o seu funcionamento. 

 CA4.7- Medíronse parámetros dunha rede de comunicación (tempos de resposta, 
volume de datos, distancias, control de accesos, etc.). 

LC.3-Realización de programas utilizando SCADA. 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que, logo da terceira avaliación, teña algún mínimo non acadado gozará dun período de recuperación no que se lle proporá a realización de 

actividades, exercicios e prácticas para que poidan acadar unha avaliación positiva, facendo fincapé nos mínimos non superados. Estas actividades serán 

preferentemente presenciais, sendo substituídas por formación a distancia en caso de non poder ser presenciais. 

Valoraranse estas actividades entre 0 e 10 puntos, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 puntos. O seu peso na cualificación final será do 60%. 

O restante 40 % se obterá dunha proba escrita individual, realizada se é posible de forma presencial e se non de maneira telemática, que permita com-

probar a consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada entre 0 e 10 puntos. Será necesario ter unha nota mínima de 5. 
 



 

 

Páxina 10 de 11 

 

 

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

Realizarase unha proba teórico-práctica con anterioridade á avaliación final. Esta proba constará de dúas partes, cunha duración de entre 2 e 3 horas ca-

da unha: 

- Unha proba presencial escrita, con contidos teóricos e de resolución de problemas típicos. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 

50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados para obter unha cualificación de 5. De non poder ser presencial a proba se realizaría 

por medios telemáticos. 

- Unha proba presencial práctica, coa montaxe ou simulación dunha actividade de mantemento de equipamentos de electrónica industrial semellante ás 

realizadas no curso. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados para 

obter unha cualificación de 5. De non poder ser presencial a montaxe sería substituída por unha simulación e realizada por medios telemáticos. 
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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 

Non son necesarias medidas de atención á diversidade para o alumnado matriculado neste módulo, agás as particularidades de non disposición de acceso 

a internet. Estase suplindo coa comunicación por correo electrónico e o envío de tarefas mediante fotos realizadas co teléfono móbil. 

 

 


