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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 

10 El autómata programable 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con con-
trol programable, pa- ra o que selecciona os seus elementos e elabo-
ra esquemas. 

 CA1.1. Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas 
programables para arranque, inversión e regulación de velocidade 
de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.2. Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: 
funcións bási- cas e especiais relacionadas coas entradas e saídas. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.3. Determináronse as características técnicas dos compoñentes 
da instalación. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.4. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de 
materiais. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.5. Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos 
autómatas, coa simboloxía normalizada. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.6. Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do 
autómata. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.7. Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de 
automatismos. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.8. Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. SI SI Proba escrita 

 CA1.9. Respectáronse os criterios de calidade. SI SI Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

11 Programación de  autómatas programables 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2. Monta e mantén sistemas automáticos con control programa-
ble, para o que inter- preta documentación técnica, e logo verifica o 
seu funcionamento. 

 CA2.1. Identificáronse as entradas e as saídas analóxicas e dixitais, 
así como as súas referencias. 

SI  SI Proba escrita 

 –  CA2.2. Conectáronse os equipamentos e os elementos periféricos 
do sistema. 

SI NO  

 –  CA2.3. Estableceuse a comunicación do software co dispositivo 
programable. 

SI NO  

 –  CA2.4. Realizáronse circuítos de control básicos con autómatas 
programables. 

SI  SI Proba escrita 

 –  CA2.5. Realizouse o control de motores asíncronos con converte-
dores de frecuencia. 

NO NO  

 –  CA2.6. Verificouse o funcionamento do sistema. SI NO  

 –  CA2.7. Localizáronse e solucionáronse disfuncións en circuítos 
automáticos básicos con autómatas. 

SI NO  

 –  CA2.8. Operouse cos autómatas respectando as normas de segu-
ridade. 

SI NO  

 –  CA2.9. Realizáronse as actividades no tempo requirido. SI  SI Proba escrita 

 –  CA2.10. Aplicáronse as normas de calidade nas intervencións. SI  SI Proba escrita 

 RA3. Localiza avarías e disfuncións na instalación, tendo en conta a 
análise dos sínto- mas e a identificación das súas causas, e repara os 
elementos defectuosos a través do seu axuste ou da súa substitu-
ción. 

 –  CA3.1. Elaborouse un plan de intervención. NO NO  

 –  CA3.2. Realizáronse medidas e verificacións para a localización de 
avarías. 

SI NO  
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 –  CA3.3. Identificáronse disfuncións da instalación mediante com-
probación funcional. 

SI NO  

 –  CA3.4. Identificouse a causa da avaría. SI NO  

 –  CA3.5. Reparouse a avaría substituíndo elementos. SI NO  

 –  CA3.6. Axustáronse as proteccións conforme as características dos 
receptores. 

SI NO  

 –  CA3.7. Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado. SI NO  

 –  CA3.8. Rexistráronse datos para elaborar o informe de reparación 
e a factura. 

NO NO  

 –  CA3.9. Restablecéronse as condicións de normal funcionamento. NO NO  

 –  CA3.10. Determináronse as medidas de seguridade e de protec-
ción persoal que se deben adoptar na execución das operacións de 
mantemento en automatismos pro- gramados. 

NO NO  

 –  CA3.11. Operouse con autonomía e destreza na manipulación de 
elementos, equi- pamentos e ferramentas. 

NO NO  

 –  CA3.12. Realizouse a intervención no tempo requirido. NO NO  

 –  CA3.13. Aplicáronse as normas de calidade. NO NO  
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Nº Unidade didáctica 

12 Frenado e variación de velocidade dos motores asíncronos. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 
(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Configura circuítos básicos de sistemas automáticos con con-
trol programable, pa- ra o que selecciona os seus elementos e elabo-
ra esquemas. 

 CA1.1. Describíronse os circuítos de control básicos con autómatas 
programables para arranque, inversión e regulación de velocidade 
de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.2. Describíronse os principios de funcionamento dos autómatas: 
funcións bási- cas e especiais relacionadas coas entradas e saídas. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.3. Determináronse as características técnicas dos compoñentes 
da instalación. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.4. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de 
materiais. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.5. Elaboráronse esquemas de mando e potencia adaptados aos 
autómatas, coa simboloxía normalizada. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.6. Utilizáronse aplicacións informáticas para a programación do 
autómata. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.7. Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de 
automatismos. 

SI SI Proba escrita 

 CA1.8. Tivéronse en conta os tempos previstos para o proceso. SI SI Proba escrita 

 CA1.9. Respectáronse os criterios de calidade. SI SI Proba escrita 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
MÍNIMOS EXIXIBLES: 
–  CA1.1. Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas. 
–  CA1.2. Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles. 
–  CA1.3. Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros). 
–  CA1.4. Definíronse as fases e as operacións do proceso. 
–  CA1.5. Realizouse un plan de montaxe. 
–  CA2.4. Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e convencio- nalismos. 
–  CA2.5. Utilizouse a simboloxía normalizada 
–  CA2.8. Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. 
-CA4.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (cal- zado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de mecanizado. 
–  CA1.1. Describíronse os principios de funcionamento e as características de mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de receptores e de motores. 
–  CA1.2. Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 
–  CA1.3. Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos da instalación. 
–  CA1.4. Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as características técnicas dos seus compoñentes. 
–  CA1.5. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. 
–  CA1.6. Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía normalizada. 
–  CA1.7. Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. 
–  CA1.8. Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de automatismos. 
–  CA2.1. Interpretáronse os esquemas de mando e potencia. 
–  CA2.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. 
–  CA3.1. Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas eléctricos. 
–  CA3.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. 
–  CA4.1. Elaborouse un plan de intervención. 
–  CA5.3. Axustáronse as proteccións consonte as características dos receptores. 
–  CA6.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. 
–  CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 
–  CA6.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual (cal- zado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar 
nas operacións de mecanizado. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
A nota final deste módulo para  o alumnado  que ten superada as dúas avaliacións (primeira e segunda), será:  a media aritmética das primeira e da segunda avaliación maís a nota media  das tarefas de ampliación multiplicada por 0,25.   
Aplicarase o seguinte redondeo:  ata  0,5 redondearase o enteiro anterior e a partir de 0,5 redondearase o enteiro superior. 
Para aqueles alumnos que non teñan superada a primeira e/ou a segunda avaliación, durante esta terceira avaliación realizaremos tarefas de recuperación, que entregarán pola plataforma moodle. Consistirán en tarefas adaptadas á 
parte non superada do módulo. Ademais deberán facer as tarefas de ampliación do terceiro trimestre. A nota final do  módulo será: a nota media das tarefas de recuperación e das avaliación superada, mais a nota media  das tarefas de 

ampliación multiplicada por 0,25. 
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En caso de que non supere o módulo deste xeito, aínda terán oportunidade durante o período ordinario de recuperación de facer unha proba escrita online proposta para o día 15/06/2020. Esta proba será individual para cada alumno e 
conterá os CA non superados. 
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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 Deseño construción e mecanizado de cadros eléctricos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1. Determina o proceso para seguir nas operacións de mecanizado, tendo 
en conta a interpretación de planos e a documentación técnica. 

 –  CA1.1. Identificouse nos planos a simboloxía e as especificacións técnicas. Proba escrita 

 –  CA1.2. Identificáronse as vistas, as seccións, os cortes e os detalles. Proba escrita 

 –  CA1.3. Identificáronse os materiais (perfís, envolventes e cadros). Proba escrita 

 –  CA1.4. Definíronse as fases e as operacións do proceso. Proba escrita 

 –  CA1.5. Realizouse un plan de montaxe. Proba escrita 

 X  RA2. Debuxa elementos básicos e conxuntos aplicando a normalización  –  CA2.4. Debuxáronse os esquemas e os planos segundo normalización e 
convencio- nalismos. 

Proba escrita 

 –  CA2.5. Utilizouse a simboloxía normalizada Proba escrita 

 –  CA2.8. Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. Proba escrita 

 X  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 CA4.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros 
de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección individual 
(cal- zado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de mecanizado. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

2 Introdución aos automatismos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X    RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.1. Describíronse os principios de funcionamento e as características de 
meca- nismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de recep-
tores e de motores. 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Normalización simboloxía e representación  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.6. Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía norma-
lizada. 

Proba escrita 

 –  CA1.7. Utilizáronse programas informáticos de CAD electrotécnico. Proba escrita 

 –  CA1.8. Aplicouse a normativa electrotécnica e convencionalismos de auto-
matismos. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

4 O motor asíncrono como accionador nun automatismo eléctrico 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.1. Describíronse os principios de funcionamento e as características de 
mecanismos (de accionamento, control, protección e sinalización), de recepto-
res e de motores. 

Proba escrita 

 –  CA1.2. Describíronse os circuítos de arranque, inversión e regulación de 
velocidade de motores eléctricos trifásicos e monofásicos. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

5 Dispositivos de control e protección de potencia. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.3. Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos 
da insta- lación. 

Proba escrita 

 –  CA1.4. Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as 
características técnicas dos seus compoñentes. 

Proba escrita 

 –  CA1.5. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Dispositivos de diálogo home-maquina 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.4. Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as 
características técnicas dos seus compoñentes. 

Proba escrita 

 –  CA1.5. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Dispositivos de adquisición e tratamento de datos 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.4. Seleccionáronse os elementos da instalación tendo en conta as 
características técnicas dos seus compoñentes. 

Proba escrita 

 –  CA1.5. Utilizáronse catálogos de fabricantes para a selección de materiais. Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

8 Automatismos para arranques directos de motores asíncronos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2. Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, 
para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. 

 –  CA2.1. Interpretáronse os esquemas de mando e potencia. Proba escrita 

 –  CA2.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. Proba escrita 

X   RA3. Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta 
documenta- ción técnica, e logo verifica o seu funcionamento. 

 –  CA3.1. Interpretáronse os esbozos e os esquemas de cadros e sistemas 
eléctricos. 

Proba escrita 

 –  CA3.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto. Proba escrita 

X   RA4. Localiza avarías e disfuncións na instalación, analiza os síntomas e identi-
fica as causas que as producen. 

 –  CA4.1. Elaborouse un plan de intervención. Proba escrita 

X   RA5. Repara avarías e disfuncións na instalación mediante o axuste ou a subs-
titución dos elementos defectuosos. 

 –  CA5.3. Axustáronse as proteccións consonte as características dos recepto-
res. 

Proba escrita 

X   RA6. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipa-
mentos para os previr. 

 –  CA6.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción de materiais, ferramentas, útiles, máquinas e medios de transporte. 

Proba escrita 

 –  CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

Proba escrita 

 –  CA6.4. Describíronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) das máquinas e os equipamentos de protección in-
dividual (cal- zado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben em-
pregar nas operacións de mecanizado. 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

9 Automatismos para arranques indirectos de motores asíncronos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1. Configura circuítos básicos de protección, mando e potencia, para o que 
selecciona os seus elementos e elabora esquemas. 

 –  CA1.3. Realizáronse os cálculos necesarios para dimensionar os elementos 
da instalación. 

Proba escrita 

 –  CA1.6. Elaboráronse esquemas de mando e potencia, coa simboloxía norma-
lizada. 

Proba escrita 

 X  RA2. Monta circuítos de automatismos para manobras de pequenos motores, 
para o que interpreta esquemas, e logo verifica o seu funcionamento. 

 –  CA2.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto Proba escrita 

 –  CA2.2. Relacionouse cada elemento coa súa función de conxunto Proba escrita 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

As actividades de recuperación para o alumnado que non superou a primeira e/ou a segunda avaliación, consistirá na realización de tarefas de recuperación relacionadas cos mínimos exixibles que non acadou o alumnado.   
Estas tarefas realízanse na plataforma moodle. 
 
 
 

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

Non é de aplicación nesta modalidade. 
 
 
 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Nesta modalidade a atención a diversidade está garantida a través da aplicación moodle na que se atenden todas as dúbidas que propón o alumnado. 
 
 
 

 
 


