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1. Identificación da programación 

 

 

 

 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

FME Fabricación mecánica CSFME02 Construcións metálicas Ciclo 
formativo de 
grao 
superior 

Réxime 
xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0162 Programación de sistemas automáticos en fabricación mecánica 2019/2020 5 160 160 

Profesorado asignado ao módulo  Jaime García Fernández 
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2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

2.1 Criterios cualificación. Realizarase atendendo os seguintes puntos: 

 2.1.1 Apartado A. Sumaranse as cualificacións obtidas na primeira avaliación e 

na segunda avaliación e farase a media aritmética de cada parte (conceptos e 

procedementos) en función do seu valor en % no total da cualificación. 

 2.1.2 Apartado B. Cualificaranse os boletíns de exercicios, tanto de 

recuperación, repaso e reforzo como de ampliación de contidos e aprendizaxes 

anteriores, remitidos os alumnos, cunha puntuación de 0 a 10 puntos en cada un 

deles. A continuación sumaranse as notas obtidas en cada boletín e dividiranse 

entre o número total de boletíns entregados polo docente.  

Daranse un máximo de 2,5 puntos por estes boletíns atendendo os seguintes 

intervalos: 

Nota media obtida nos boletíns Puntos adicionais 

Entre 5 e 6 0,5 

Entre 6 e 7 1 

Entre 7 e 8 1,5 

Entre 8 e 9 2 

Entre 9 e 10 2,5 

  

 2.1.3 A cualificación total será igual a suma das cualificacións obtidas no 

apartado A e no apartado B 

 2.1.4 Aqueles alumnos que non acaden o aprobado no punto 2.1.3, terán a 

opción de realizar un exame telemático dos contidos mínimos exixibles para superar 

o módulo. 
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 2.1.5 Aqueles alumnos que non entreguen os boletíns ou que os entreguen fóra 

da data (sen xustificación) , e non acaden o aprobado no punto 2.1.3, terán a opción 

de realizar un exame telemático dos contidos mínimos exixibles para superar o 

módulo. 

 2.1.4 Aqueles alumnos có módulo pendente deberán realizar os boletíns de 

recuperación e obter unha cualificación positiva, tanto na parte de conceptos coma 

na de procedementos, para superar o módulo. En caso contrario, deberán realizar 

un exame telemático sobre os contidos mínimos exixibles para superar o módulo. 

2.1 Mínimos exixibles 

UD1. Pneumática, electroneumatica 

1. RA1. Identifica os compoñentes dunha instalación automatizada de fabricación 

mecánica, a partir da análise do seu funcionamento e da localización nos 

sistemas de produción. 

a. CA1.2. Enumeráronse os elementos dun sistema automatizado en 

relación coa súa función. 

b. CA1.4. Analizáronse as tecnoloxías de automatización (pneumática, 

eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica) e valorouse a oportunidade 

de uso de cada unha. 

c. CA1.6. Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes dos sistemas 

automatizados fronte a outros sistemas de fabricación. 

UD2. Hidráulica, electrohidraulica 

1. RA1. Identifica os compoñentes dunha instalación automatizada de fabricación 

mecánica, a partir da análise do seu funcionamento e da localización nos 

sistemas de produción. 

a. CA1.2. Enumeráronse os elementos dun sistema automatizado en 

relación coa súa función. 
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b. CA1.4. Analizáronse as tecnoloxías de automatización (pneumática, 

eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica) e valorouse a oportunidade 

de uso de cada unha. 

UD3. Eléctrica, electrónica 

2. RA1. Identifica os compoñentes dunha instalación automatizada de fabricación 

mecánica, a partir da análise do seu funcionamento e da localización nos 

sistemas de produción. 

a. CA1.2. Enumeráronse os elementos dun sistema automatizado en 

relación coa súa función. 

b. CA1.4. Analizáronse as tecnoloxías de automatización (pneumática, 

eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica) e valorouse a oportunidade 

de uso de cada unha. 

UD4. Elaboración de programas (PLCs) 

1. RA1. Elabora os programas dos compoñentes dun sistema automatizado, para 

o que analiza e aplica diversos tipos de programación. 

a. CA1.1. Describiuse a función que deba realizar cada compoñente do 

sistema no ámbito do proceso para automatizar. 

b. CA1.3. Describíronse os dispositivos de introdución e xestión de datos 

utilizados na programación de robots, manipuladores e PLC. 

c. CA1.5. Elaboráronse os programas dos controladores lóxicos. 

d. CA1.6. Elaboráronse os programas de xestión do sistema automatizado. 

e. CA1.7. Introducíronse os datos utilizando a linguaxe específica. 

f. CA1.8. Verificouse o programa realizando a simulación dos sistemas 

programables.. 

UD5. Instalacións pneumática, electroneumaticas 

1. RA1. Organiza e pon a punto compoñentes dunha instalación automatizada, 

para o que selecciona e aplica as técnicas e os procedementos requiridos. 
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a. CA1.1. Identificáronse os dispositivos e os compoñentes das máquinas 

que requirenmantemento de uso (filtros, engraxadores, proteccións, 

soportes, etc.) 

UD6. Instalacións hidráulicas, electrohidraulicas 

1. RA1. Organiza e pon a punto compoñentes dunha instalación automatizada, 

para o que selecciona e aplica as técnicas e os procedementos requiridos 

a. CA1.1. Identificáronse os dispositivos e os compoñentes das máquinas 

que requiren mantemento de uso (filtros, engraxadores, proteccións, 

soportes, etc.) 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación consisten na realización duns boletíns de exercicios 

sobre os contidos e procedementos que non foron acadados nin superados polos 

alumnos na primeira e segunda avaliación. 

Aqueles alumnos que non acaden o aprobado mediante a realización dos boletíns de 

exercicios, terán a opción de realizar un exame telemático dos contidos mínimos 

exixibles para superar o módulo 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

Realizarase unha proba telemática dos conceptos, que poderá ser substituída, a 

criterio do profesor, pola entrega das actividades de recuperación e a obtención nas 

mesmas dunha cualificación positiva. 

Aqueles alumnos que conten con cualificacións durante o curso, tanto de conceptos 

coma de procedementos, operarase como no punto 2.1.3 

Aqueles alumnos que non conten con ningún tipo de cualificacións durante o curso 

deberán realizar unha proba de procedementos de maneira  
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou parte 
do alumnado 

As medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores 

consisten na: 

 Realización dunha explicación dos contidos vistos na primeira e segunda 

avaliación e na entrega duns boletíns de exercicios sobre estes contidos para 

todo o alumnado do módulo. 

 Realización dunha explicación dos contidos de ampliación e na entrega duns 

boletíns de exercicios sobre os contidos de ampliación de aprendizaxes 

anteriores para todo o alumnado do módulo. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

As medidas de atención a diversidade do alumnado matriculado no módulo consisten 

na procura dos equipamentos necesarios para a realización das actividades, a 

flexibilización da entrega das mesmas en función das situación persoais, o seguimento 

continuo do alumnado mediante os sistemas telemáticos, a resolución das dúbidas 

sobre a súa formación e os exercicios propostos, etc. 

 

 


