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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 Configuración de Instalacións Automatizadas por sistemas de Bus Konnex/EIB 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para 
configurar as instalacións 

si si Lista de cotexo 

 RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.4 Realizouse a instalación de cables dun sistema por bus de 
campo. 

non non  

 RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.5 Montáronse sensores e actuadores, elementos de control e 
supervisión dun sistema domótico por bus de campo, correntes por-
tadoras e rede sen fíos. 

non non  

 RA5 - Mantén instalacións domóticas, atendendo ás especificacións 
do sistema 

 CA5.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. non non  

 RA6 - Diagnostica avarías e disfuncións en equipamentos e instala-
cións domóticas aplicando técnicas de medición, e relaciona as ava-
rías coas súas causas 

 CA6.2 Medíronse os parámetros eléctricos de distorsión na rede. non non  
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Nº Unidade didáctica 

6 Planificación, Deseño e Programación con Sistemas de Bus KNX/EIB 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñe-
ce o seu funcionamento. 

 CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores. si si Lista de cotexo 

 RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios, para o que selecciona os elementos que as conforman. 

 CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento. non non  

 RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguin-
do os procedementos establecidos. 

 CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas 
especificacións dadas e o manual de fábrica. 

si si Lista de cotexo 

 RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguin-
do os procedementos establecidos. 

 CA4.7 Realizouse a posta en servizo da instalación. non non  

       

 

 

 

 

 

 

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

 

- Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas. 

-  Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas en vivendas e edificios. 

- Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, seguridade, enerxía e telecomunicacións. 

- Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

- Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas. 

- Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e distribuído, etc.) 

- Recoñecéronse as técnicas de transmisión. 

- Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen nos esquemas con relés programables 

-  Utilizouse o software de configuración adecuado para o relé programable Logo de Siemens ou similar 

- Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións con relés programables 

- Verificouse o seu correcto funcionamento, por medio do simulador do software de configuración 

- Programáronse os elementos de control de relé programable de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica. 

- Describíronse os sistemas controlados por autómata programable 

- Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións con autómata programable. 

- Programáronse os elementos de control de autómata programable de acordo coas especificacións dadas e o manual de fábrica 

- Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores do sistema de correntes portadoras X10 

- Describiuse o sistema  por correntes portadoras X10 

- Utilizouse documentación técnica de sistemas de correntes portadoras X10 

- Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as instalacións de correntes portadoras X10 

- Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación dun sistema de correntes portadoras X10 

- Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, técnicas e normativas, así como de obra da instalación. 

 

 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

   Segundo o Artigo 26 punto 1 da Orde do 12 de xullo de 2011, a cualificación dos módulos profesionais será numérica, entre 1 e 10, sen decimais, agás no de formación en centros de traballo (FCT) que se cualificará como «ap-

to/apta», ou «non apto/non apta». De cada avaliación darase unha cualificación de 1 a 10 que englobará as puntuacións obtidas na avaliación dos contidos, procedementos e técnicas desenvolvidas. Os instrumentos de avalia-

ción comprobarán que o alumno/a superou os mínimos esixibles asociados ó modulo ( nesta adaptación considéranse como mínimos exixibles aqueles que foron impartidos antes da suspensión da actividade lectiva presencial 

o día 13/03/20) 
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 - Para calcular a NOTA FINAL, escollerase o resultado de maior valor destas dúas fórmulas de cálculo : 

 

      1. Nota Final = ( 0'50*Nota 1ª Aval. ) + ( 0'50*Nota 2ª Aval.)  

 

      2. Nota Final = ( 0'30*Nota 1ª Aval. ) + ( 0'30*Nota 2ª Aval.) + (0´40 * Nota 3ªAval.) 

     

* Enténdase que as notas da 1ª e 2ª Avaliación serán ás das probas de recuperación no caso dos alumnos que necesiten realizar ditas probas por ter obtido unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria dalgunha de elas ou nás 

dúas. 

* Para aplicar estas expresións anteriores, cada alumno/a debe ter unha nota numérica igual ou maior que 5 en cada avaliación. 

* No caso de que en algunha avaliación se obtivera na avaliación ordinaria unha nota inferior ó 5 ( enténdese da 1ª e 2ªAvaliación), haberá que recuperar as partes de dita avaliación que impediron unha avaliación positiva. De 

non facelo segundo se establece no apartado "6. Procedemento de recuperación das partes non superadas" , ó módulo considerase non superado. 

    

   Nota da 3ª AVALIACIÓN  

 

- A nota desta avaliación ( que como mínimo será de 5 para todos os alumnos ) , será a media da nota das 3 Tarefas propostas no trimestre. A valoración das tarefas farase en base as probas gráficas ou descritivas solicitadas 

para o informe de cada unha. Estas probas demostrarán que se fixo a actividade, se asimilou, se documentou correctamente, e todo coa calidade suficiente. Estes informes serán enviados polo alumno mediante a metodoloxía 

empregada durante o resto do curso (plataforma Platega), e no tempo e forma que se establece dos documentos enunciado de ditas tarefas.  

- En caso de retrasos nas entregas dos informes, serán entregados por correo electrónico no prazo máximo de 2 días antes da data de 3ª Avaliación  ( coa penalización de 2 puntos por estar fora do prazo establecido) 

 - Aqueles alumnos que non consigan un mínimo de 5 nas actividades ( media das 3 actividades , con un mínimo de 5 en cada unha) e aínda que aproben finalmente o módulo, quedan afectados polo disposto na instrución 7.4 

da Consellería de Educación “Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e 

un plan de recuperación destes. Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.”  
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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 Automatización de vivendas e edificios: Domótica e Inmótica. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as caracte-
rísticas e as normas de aplicación. 

 CA1.1 Recoñecéronse os tipos de automatizacións domésticas. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as caracte-
rísticas e as normas de aplicación. 

 CA1.2 Recoñecéronse os principios de funcionamento das redes automáticas 
en vivendas e edificios. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as caracte-
rísticas e as normas de aplicación. 

 CA1.3 Recoñecéronse aplicacións automáticas nas áreas de control, confort, 
seguridade, enerxía e telecomunicacións. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA7 - 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. 

 CA7.5 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas 
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Sistemas Técnicos aplicados na Automatización de Vivendas e Edificios. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x   RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as caracte-
rísticas e as normas de aplicación. 

 CA1.4 Describíronse as tecnoloxías aplicadas á automatización de vivendas. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento. 

 CA2.1 Describíronse os tipos de instalacións automatizadas en vivendas e 
edificios en función do sistema de control (centralizado, descentralizado e dis-
tribuído, etc.) 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento. 

 CA2.2 Recoñecéronse as técnicas de transmisión. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Sistemas centralizados propietarios e relés programables. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 - Identifica áreas e sistemas automáticos que configuran as instalacións 
automatizadas en vivendas e edificios, e analiza o funcionamento, as caracte-
rísticas e as normas de aplicación.  

 CA1.9 Relacionáronse os elementos da instalación cos símbolos que aparecen 
nos esquemas. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento 

 CA2.10 Utilizouse o software de configuración adecuado a cada sistema. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, 
para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as 
instalacións. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, 
para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.6 Verificouse o seu correcto funcionamento. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

x   RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os 
procedementos establecidos 

 CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións 
dadas e o manual de fábrica. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 
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Nº Unidade didáctica 

4 Instalacións Automatizadas por Controladores Lóxicos Programables (PLCs). 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento.  

 CA2.6 Describíronse os sistemas controlados por autómata programable Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, 
para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as 
instalacións. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os 
procedementos establecidos. 

 CA4.6 Programáronse os elementos de control de acordo coas especificacións 
dadas e o manual de fábrica. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Configuración de Instalacións Automatizadas por Correntes Portadoras. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento. 

 CA2.3 Identificouse a configuración dos sensores e dos actuadores.  Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento 

 CA2.7 Describíronse os sistemas por correntes portadoras Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 
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Nº Unidade didáctica 

8 Montaxe e posta en servizo de Instalacións Automatizadas por Correntes Portadoras. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Configura sistemas técnicos, xustifica a súa elección e recoñece o seu 
funcionamento.  

 CA2.11 Utilizouse documentación técnica. Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, 
para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.1 Realizáronse os esbozos e os esquemas necesarios para configurar as 
instalacións 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA3 - Monta pequenas instalacións automatizadas en vivendas e edificios, 
para o que selecciona os elementos que as conforman 

 CA3.2 Determináronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da 
instalación. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 

 x  RA4 - Monta as áreas de control dunha instalación domótica seguindo os 
procedementos establecidos 

 CA4.3 Elixiuse a opción que mellor cumpra as especificacións funcionais, 
técnicas e normativas, así como de obra da instalación. 

Proba escrita presencial, ou proba escrita 
adaptada a medios telemáticos 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

No caso de que en algunha avaliación se obtivera unha nota inferior ó 5 ( enténdese da 1ª e 2ªAvaliación), haberá que recuperar as partes de dita avaliación que impediron unha avaliación positiva.  

 

 - Se a parte pendente corresponde á proba escrita, o período para realizar estas probas de recuperación será entre a data da 3ª avaliación e a avaliación final, establecidas no calendario escolar do centro. Estas probas serán de 

tipo  proba escrita presencial se así fora autorizado pola dirección do centro, ou proba escrita adaptada para a súa realización polos medios telemáticos que foran utilizados neste 3º  Trimestre.  

  A proba será dun formato de similares características á proposta no período ordinario. En base a exercicios de resolución de programas, configuracións ou esquemas similares ós propostos nas Tarefas . Tamén haberá cuestións 
teóricas.  

 Para considerar superada unha proba escrita, debe obterse unha puntuación igual ou superior a 5. 

  A data das probas comunicarase con 15 días naturais de antelación, por correo electrónico. En caso de que a proba fose de forma telemática, o alumno/a debe confirmar por correo electrónico a súa intención de realizar dita 

proba, e farao con 5 días naturais de antelación a proba. 

 

 - De estar pendente a subsanación de deficiencias na realización dos informes das Tarefas propostas ou a entrega dalgún informe xustificativo da realización das Tarefas propostas na plataforma Platega durante a 1ª e 2ª Avalia-
ción, ditas deficiencias solucionaranse cun prazo que remata 2 días antes da data da proba final de recuperación da 1ª e 2ª Avaliación . A entrega de ditas Tarefas será en pdf e por correo electrónico remitido directamente ó 
profesor, cumpríndose as prescricións orixinais de ditas Tarefas pendentes. 

 

 - Cálculo da nota final de cada avaliación a recuperar : 

 

Nota Avaliación = ( 0,70 * Proba escrita  teórica/ práctica ) + ( 0,30 * Tarefas )  

 

Para aplicar a expresión anterior, cada alumno/a debe ter unha nota numérica igual ou maior que 5 en cada unha das 2 partes. De non cumprirse, suporá que a nota máxima da avaliación sexa de 4. 

 

Na proba escrita o peso dos exercicios de tipo teórico (cuestións ) terá un peso do 20% , e o peso dos exercicios de tipo práctico (esquemas, programas, configuracións) será do 80%. 

 

 

 

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

Non aplicable, por tratarse dun ensino de asistencia non obrigatoria. 
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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 

Da cordo coa instrución "6.4. Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, 

co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo." , realizaranse as seguintes accións a efectos de preparación das probas de recuperación  : 

 

- Propoñeranse unha serie actividades de estudo ou repaso. Os exercicios non serán de obrigada  entrega, tampouco influirá na nota a súa entrega. En calquera caso poderán ser enviados ó profesor para a súa corrección. Tamén e 

por correo, se solucionarán aquelas dúbidas concretas que poidan aparecer. Estarán en todo caso orientados para acadar os mínimos imprescindibles. 

 

 

 

 

 


