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

                    Os minimos esixidos  son os Minimos Imprescindibles  recollidos para este  Ciclo Superior a partir dos basicos
extraordinariamente
                    A Avaliacion sera sempre positiva nesta terceira Avaliacion por mor da Pandemia Actual (2020).
                    Os alumnos que participen na terceira avaliacion  nas cuestions que  se suben cada sema a Aula Virtual e entreguen esas
cuestions;
             Obteran unha nota na terceira Avaliacion maior á media das duas anteriores. 
              E decir Igual ou maior á media das notas  da primeira e segunda avaliacion.
                             A nota final por tanto será a media das tres anteriores
  No caso dos Alumnas Recuperados, a nota de dita recuperación será pola participacion e polo Traballo a entregar en tempo e forma
polos medios Aula Virtual ou Videoconferencia xustificando minimamente as respostas.
E a nota final sera a media das duas e da terceira positiva.

MINIMOS ESIXIBLES
                                        1AVALIACION
                    - Coñecer os compoñentes dun sistema hidraulico, funcion de cada compoñente e conexons
                    - Coñecer os compoñentes dun sistema hidraulico, funcion de cada compoñentes e conexions
                    - Identificar sobre esquemas planos os elementos necesarios para o funcionamento dunha instalacion neumatica e
hidraulica.
                     - Saber diseñar un sistema neumatico e hidraulico  non complicado con simulador 
                                       2 AVALIACION:
                     -Saber o que pode facer cada tipo valvulas distribuidoras pilatadas,
                     -Fundamentos de electricidade Electronica para aplicar nos sistemas automatizados.

                     - DEseñar  os compoñentes e o programa simple para un taladro fixo arranca baixa taladra sube.para.
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Coñecer instalacions en cascada
saber interpretar todos os compoñenetes e seguir as conexions e sacar o programa dun sistema automatizado mandado con PLC.
Algebra de Boole para un sistema de instalacion de  arranque automatico con dos bombas.
Tipos de sensores denominacion y conexion iputs a PLC
Fundamentos de celulas de fabricacion flexible.
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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

7 Formacion en En Empresa

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Impresci
ndible

(si, non)

Desenvol
verase
neste
curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

UD7 UNIDADE DIDACTICA 7 Formacion en 
Empresa.TERCEIRA AVALIACION
 MP0162_33 Preparación de sistemas 

automáticos, control e supervisión do proceso de 
fabricaciónRA1 - Organiza e pon a punto 
compoñentes dunha instalación automatizada, 
para o que selecciona e aplica as técnicas e os 
procedementos requiridos. SI

RA2 - Controla e supervisa os sistemas 
automatizados, para o que analiza o proceso e 
axusta os parámetros das variables do sistema

CA1.1 Identificáronse os dispositivos e os 
compoñentes das máquinas que requiren 
mantemento de uso (filtros, 
engraxadores, proteccións, soportes, etc).
SI CA1.2 Configuráronse os compoñentes 
da instalación atendendo ao proceso de 
fabricación.
NONCA1.3 Transferíronse os programas 
de robots, manipuladores e PLC desde o 
arquivo fonte ao sistema.
NONCA1.4 Colocáronse as ferramentas e 
os útiles consonte a secuencia 
programada de operacións.
NON CA1.5 Realizouse a posta en marcha 
dos equipamentos aplicando o 
procedemento establecido no manual.
SICA1.6 Seleccionáronse os instrumentos 
de medición ou verificación en función da 
operación que se realice.
NONCA1.7 Adoptáronse as medidas de 
protección necesarias para garantir a 
seguridade persoal e a integridade dos 

Si

si

non

non

non

si

non

si

Si

si

si

si
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equipamentos.SICA1.8 Resolvéronse 
satisfactoriamente os problemas 
presentados no desenvolvemento da 
actividade.NONCA1.9 Mantívose a área de
traballo co grao apropiado de orde e 
limpeza.NONCA2.1 Efectuáronse as 
probas en baleiro necesarias para a 
comprobación do funcionamento do 
sistema.SICA2.2 Comprobouse que o 
proceso cumpra as especificacións de 
produción descritas.NONCA2.3 
Realizáronse as modificacións nos 
programas a partir das desviacións 
comprobadas na verificación do proceso.
NONCA2.4 Monitorizouse en pantalla o 
estado do proceso e dos seus 
compoñentes.
SICA2.5 Propuxéronse melloras no 
sistema que supoñan un aumento do 
rendemento e/ou da calidade do produto.
NON CA2.6 Aplicáronse as normas de 
prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental requiridas.
NON CA2.7 Mantívose unha actitude de 
respecto polas normas e polos 
procedementos de seguridade e de 
calidade.

non

non

si

non

non

si

non

non

si

si
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2 Estancia en Practicas parada ou seguimento en practicas canceladas temporalmente

Debido a causalidade actual

Os Alumnos non poideron ir a practicas coa Empresa de convenio. Mentras no se resolve os profesores impartimos  os contidos
queterian que dar nas mesmas

Sera via online Por medio da Aula Virtual e se non se puidera por Wasp videoconferencia correo electronico.

O xeito sera o seguinte:

      O pofesor sube os contidos minimos a aula vitual novo tema. Tamen cuestions para resolver

En foros os explica coa participacion  avaliada positivamente  dos alumnos

no que se resolven as dubidas

O ultimo dia decada seman entreganse os alumnos suben as cuestions de cada tema asi cada semana.

Habra que prever unha posible avaliacion destes contidos que sera de este xeito

5 dias antes da avaliacion farase un examen que sera a resolucion de 10 cuestions entre as entregadas semanalmente

a nota sera positiva o que non inhive da necesidade de facer as practicas.

O examen sera tipo test e feito por videoconferencia  cisco webwx duracion 30 minutos

A nota final sera a media das duas primeiras aprovadas incrementada no caso de ser maior a nota da terceira.
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3.-Proxecto Fin de ciclo

Os alumnos seguen a facer o Proxecto fin de ciclo polo metodo ordinario online na Aula Virtual con temas novos e resolvendo dubidas
en foros.

Os alumnos entregan cada parte do proxecto coa temporizacion programada polos profesores

A unica salvedade que se tera en conta que en caso de non poder acudir o centro na defensa esta farase por videoconferencia.
Empregando Cisco webex

4. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1ª
av
al.

2ª
av
ali

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación IMPRESCINDIBLE SI/NON Instrumento de avaliación
temporizacion actividades e

seguimento

UNIDADE DIDACTICA 1 Formacion en 
Empresa. 

0erro 0erro

X UNIDADE DIDACTICA 2 
NEUMATICA ,ELECTRONEUMATICA
MP0162_13 RA1 - Identifica os compoñentes 
dunha instalación automatizada de fabricación 
mecánica, a partir da análise do seu 
funcionamento e da localización nos sistemas de
produción

SI CA1.1 Describíronse as características dunha instalación 
automatizada de fabricación (xestión de ferramentas e 
útiles, xestión de pezas, fabricación e verificación). 
NONCA1.2 Enumeráronse os elementos dun sistema 
automatizado en relación coa súa función.NON CA1.3 
Describíronse os tipos de robots e manipuladores e 
indicáronse as súas principais características. SICA1.4 
Analizáronse as tecnoloxías de automatización (pneumática,
eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica) e valorouse a 

Temporizacion: 2da semana do 
03 -Luns novo Tema en Aula 
virtual 
subida por el profesor de 
Contidos basicos 
imprescindibles. Repaso de 
neumatica.
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oportunidade de uso de cada unha. SICA1.5 Explicáronse 
as diferenzas de configuración dos sistemas de fabricación 
automática (célula, sistema de fabricación flexible e 
contorno CIM). NONCA1.6 Valoráronse as vantaxes e os 
inconvenientes dos sistemas automatizados fronte a outros 
sistemas de fabricación. SICA1.7 Describiuse o 
funcionamento e a estrutura das comunicacións entre os 
elementos (sensores e actuadores) e o xestor de 
información. NONCA1.8 Desenvolvéronse as actividades 
con responsabilidade e amosouse compromiso coa 
profesión 

Esplicacion dos contidos en foro
Participacion do alumno positiva
Entregara  o Venres un circuito 
neumattico no simulador
 

X UD n3 HIDRAULICA ELECTROHIDRAULICA 
MP0162_13 RA1 - Identifica os compoñentes 
dunha instalación automatizada de fabricación 
mecánica, a partir da análise do seu 
funcionamento e da localización nos sistemas de
produción

NON CA1.1 Describíronse as características dunha 
instalación automatizada de fabricación (xestión de 
ferramentas e útiles, xestión de pezas, fabricación e 
verificación).
 SICA1.2 Enumeráronse os elementos dun sistema 

automatizado en relación coa súa función.
 SICA1.4 Analizáronse as tecnoloxías de automatización 

(pneumática, eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica)
e valorouse a oportunidade de uso de cada unha.

 NONCA1.5 Explicáronse as diferenzas de configuración 
dos sistemas de fabricación automática (célula, sistema 
de fabricación flexible e contorno CIM).

 NON CA1.6 Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes 
dos sistemas automatizados fronte a outros sistemas de 
fabricación.

 NON CA1.8 Desenvolvéronse as actividades con 
responsabilidade e amosouse compromiso coa profesió

Temporizacion:  semana 4 do 
03 -Luns: novo Tema en Aula 
virtual 
subida por el profesor de 
Contidos basicos 
imprescindibles. Repaso de 
Hidraulica

Esplicacion dos contidos en foro
Participacion do alumno positiva
Entregara  o Venres un circuito 
hidraulico no simulador

UD4 UNIDADE DIDACTICA 1 Formacion en 
Empresa. 

0 0
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X UD5 ELECTRICA, ELECTRONICA
 MP0162_23 RA1 - Identifica os compoñentes 

dunha instalación automatizada de fabricación
mecánica, a partir da análise do seu 
funcionamento e da localización nos sistemas 
de produción

SICA1.1 Describíronse as características dunha instalación
automatizada  de  fabricación  (xestión  de  ferramentas  e
útiles, xestión de pezas, fabricación e verificación).

SICA1.2  Enumeráronse  os  elementos  dun  sistema
automatizado en relación coa súa función.

NON  CA1.3  Describíronse  os  tipos  de  robots  e
manipuladores  e  indicáronse  as  súas  principais
características.

SICA1.4  Analizáronse  as  tecnoloxías  de  automatización
(pneumática, eléctrica, hidráulica, electrónica e mecánica) e
valorouse a oportunidade de uso de cada unha.

SICA1.5  Explicáronse  as  diferenzas  de  configuración  dos
sistemas  de  fabricación  automática  (célula,  sistema  de
fabricación flexible e contorno CIM).

NONCA1.6  Valoráronse  as  vantaxes  e  os  inconvenientes
dos  sistemas  automatizados  fronte  a  outros  sistemas  de
fabricación.

NONCA1.7 Describiuse o funcionamento e a estrutura das
comunicacións entre os elementos (sensores e actuadores)
e o xestor de información.

SICA1.8  Desenvolvéronse  as  actividades  con
responsabilidade e amosouse compromiso coa profesió

Semana 4do 04  Luns
Entrega de

documentacion via novo
Tema Aula virtual

entrega de exercicios de
electricidade e esquema
electronico. Explicacion
en foros. Participacion
avaliacion positiva do

alumnado.
Resolucion de dubidas

Venres entrega do
traballo

UD4 UNIDADE DIDACTICA  Formacion en 
Empresa.

0 0

X UD6ELABORACION DE PROGRAMAS 
(PLCS)MP0162_23RA1 - Elabora os programas 
dos compoñentes dun sistema automatizado, 

para o que analiza e aplica diversos 
tipos de programacióN

SI CA1.1 Describiuse a función que deba realizar cada 
compoñente do sistema no ámbito do proceso para 
automatizar.
SICA1.2 Detalláronse os movementos e as traxectorias que 

Semana 2 do 04
 Entregaselles novo tema aula

virtual: partes dun Plc e
mandaselles traballo de  alxebra
de boole facelo para un sistema
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deban de seguir os elementos que se vaian programar 
(robots, manipuladores e actuadores).
NONCA1.3 Describíronse os dispositivos de introdución e 
xestión de datos utilizados na programación de robots, 
manipuladores e PLC.
SICA1.4 Elaboráronse os programas para o control dos 
robots e dos manipuladores.
NONCA1.5 Elaboráronse os programas dos controladores 
lóxicos.
SI CA1.6 Elaboráronse os programas de xestión do sistema 
automatizado.
NONCA1.7 Introducíronse os datos utilizando a linguaxe 
específica.
NON CA1.8 Verificouse o programa realizando a simulación 
dos sistemas programables.
SI CA1.9 Comprobouse na simulación que as traxectorias 
cumpran as especificacións.
NON CA1.10 Corrixíronse os erros detectados na 
simulación.
NON CA1.11 Gardouse o programa no soporte axeitado.
NONCA1.12 Resolvéronse os problemas presentados no 
desenvolvemento da actividade.
NONCA1.13 Propuxéronse actividades de mellora da 
xestión da produción

de bombeo composto por duas
motobombas reles de

temperatura.
Explicacion en

foros.Participacion O aumno
tera que responder as cuestions

na Aula Virtuale entregalo
exercicio E enviar a mesma.

venres

UD7 UNIDADE DIDACTICA 7 Formacion en 
Empresa.TERCEIRA AVALIACION
 MP0162_33 Preparación de sistemas 

automáticos, control e supervisión
do proceso de fabricaciónRA1 - 

SI CA1.1 Identificáronse os dispositivos e os compoñentes 
das máquinas que requiren mantemento de uso (filtros, 
engraxadores, proteccións, soportes, etc).
SI CA1.2 Configuráronse os compoñentes da instalación 
atendendo ao proceso de fabricación.

Semana 3  do 05.novo tema 
novo tema en Aula virtual no

que se lle entregaran un
esquema automatizado dunha
estrusionadora no teran que
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Organiza e pon a punto compoñentes dunha 
instalación automatizada, para o que 
selecciona e aplica as técnicas e os 
procedementos requiridos. 

 RA2 - Controla e supervisa os sistemas 
automatizados, para o que analiza o proceso 
e axusta os parámetros das variables do 
sistema

NONCA1.3 Transferíronse os programas de robots, 
manipuladores e PLC desde o arquivo fonte ao sistema.
NONCA1.4 Colocáronse as ferramentas e os útiles consonte
a secuencia programada de operacións.
NON CA1.5 Realizouse a posta en marcha dos 
equipamentos aplicando o procedemento establecido no 
manual.
SICA1.6 Seleccionáronse os instrumentos de medición ou 
verificación en función da operación que se realice.
NONCA1.7 Adoptáronse as medidas de protección 
necesarias para garantir a seguridade persoal e a 
integridade dos equipamentos.
SICA1.8 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas 
presentados no desenvolvemento da actividade.
NONCA1.9 Mantívose a área de traballo co grao apropiado 
de orde e limpeza.
NONCA2.1 Efectuáronse as probas en baleiro necesarias 
para a comprobación do funcionamento do sistema.
SICA2.2 Comprobouse que o proceso cumpra as 
especificacións de produción descritas.
NONCA2.3 Realizáronse as modificacións nos programas a 
partir das desviacións comprobadas na verificación do 
proceso.
NONCA2.4 Monitorizouse en pantalla o estado do proceso e
dos seus compoñentes.
SICA2.5 Propuxéronse melloras no sistema que supoñan un
aumento do rendemento e/ou da calidade do produto.
NON CA2.6 Aplicáronse as normas de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental requiridas.
NON CA2.7 Mantívose unha actitude de respecto polas 
normas e polos procedementos de seguridade e de 
calidade.

identificar: partes, elementos,
funcionamento e esplicar as
conexions entre cableado

electrico manguitos conexions
neumaticas

mando e control.
En foros iremos debatindo

alumnos con avaliacion positiva
1 punto.

Os alumnos deberan entregalo
traballo o venres da seguinte

semana.
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X UD8 INSTALACIONS 
NEUMATICAS,ELECTRONEUMATICA 
MP0162_33 Preparación de sistemas 
automáticos, control e supervisión do proceso de
fabricación
 RA1 - Organiza e pon a punto compoñentes 

dunha instalación automatizada, para o que 
selecciona e aplica as técnicas e os 
procedementos requiridos. 

 RA2 - Controla e supervisa os sistemas 
automatizados, para o que analiza o proceso 
e axusta os parámetros das variables do 
sistema

SICA1.1 Identificáronse os dispositivos e os compoñentes 
das máquinas que requiren mantemento de uso (filtros, 
engraxadores, proteccións, soportes, etc).
SI CA1.2 Configuráronse os compoñentes da instalación 
atendendo ao proceso de fabricación.
NON CA1.3 Transferíronse os programas de robots, 
manipuladores e PLC desde o arquivo fonte ao sistema.
NON CA1.4 Colocáronse as ferramentas e os útiles 
consonte a secuencia programada de operacións.
NON CA1.5 Realizouse a posta en marcha dos 
equipamentos aplicando o procedemento establecido no 
manual.
SI CA1.6 Seleccionáronse os instrumentos de medición ou 
verificación en función da operación que se realice.
NON CA1.7 Adoptáronse as medidas de protección 
necesarias para garantir a seguridade persoal e a 
integridade dos equipamentos.
NON CA1.8 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas 
presentados no desenvolvemento da actividade.
NON CA1.9 Mantívose a área de traballo co grao apropiado 
de orde e limpeza.
NON CA2.1 Efectuáronse as probas en baleiro necesarias 
para a comprobación do funcionamento do sistema.
SI  CA2.2 Comprobouse que o proceso cumpra as 
especificacións de produción descritas.
SI CA2.3 Realizáronse as modificacións nos programas a 
partir das desviacións comprobadas na verificación do 
proceso.
NON CA2.4 Monitorizouse en pantalla o estado do proceso 
e dos seus compoñentes.
SI CA2.5 Propuxéronse melloras no sistema que supoñan 
un aumento do rendemento e/ou da calidade do produto.

Semana 3 do 05 
luns Entregaselles  :  

Subir tema:
-Subir aula virtual contidos de
repaso e entrega dun sistema

electroneumatico composto por
catro pistons con unaha

secuencia.
-Explicacion  en foros  ese

exercicio participacion positiva
do alumnado

os alumnos deberan entregar o
venres a resolucion con

simulador do exercicio explicado
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NONCA2.6 Aplicáronse as normas de prevención de riscos 
laborais e de protección ambiental requiridas.
NON CA2.7 Mantívose unha actitude de respecto polas 
normas e polos procedementos de seguridade e de 
calidade.

X UD 9 INSTALACIONS HIDRULICAS, 
ELECTROHIDRAULICAS MP0162_33 
Preparación de sistemas automáticos, control e 
supervisión do proceso de fabricación
 RA1 - Organiza e pon a punto compoñentes 

dunha instalación automatizada, para o que 
selecciona e aplica as técnicas e os 
procedementos requiridos.

SI CA1.1 Identificáronse os dispositivos e os compoñentes 
das máquinas que requiren mantemento de uso (filtros, 
engraxadores, proteccións, soportes, etc).
SICA1.2 Configuráronse os compoñentes da instalación 
atendendo ao proceso de fabricación.
 CA1.6 Seleccionáronse os instrumentos de medición ou 

verificación en función da operación que se realice.
 CA1.7 Adoptáronse as medidas de protección necesarias 

para garantir a seguridade persoal e a integridade dos 
equipamentos.

 CA1.8 Resolvéronse satisfactoriamente os problemas 
presentados no desenvolvemento da actividade.

 CA1.9 Mantívose a área de traballo co grao apropiado de 
orde e limpeza.

Semana 4 do 05
Novo tema na Aula Virtual

entrega de contidos de repaso 
Exercicio proposto de 

atopar o erro da instalacion
electrohidraulica entregada

En foros explicaranse e
debatense os posibles erros

Entregar o venres o peograma o
exercicio resolto

5.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

                   Imparticion de repaso:  

         -Por medio Aula virtual (wasp, correo, electronico) segundo os recursos ; 
                         1) Cada semana o luns;
                                      A)Entregaselleo Alumnos :  planos  de traballos feitos no taller, e contidos , cuestions
                                      b) Explicacion via aula vitual  en foros e participacion do alumno positiva
                         2).-OVenres : o alumno ten que entregar as cuestions e/ ou exercicios a Aula Virtual.

 -Seguemento cada semana e preguntas dos contidos semanais

Páxina 13 de 15



 LC.7-b 

  -Explicacion en encerado do profesor en forma de fotos. Imaxes enlaces videos  da rede
                                      
  Entregas e participacion  corresponde  de 0 a  2,5 puntos positivos.
                 O examen de cada avaliacion sera previo aviso, 5 dias antes da avaliacion por medio de Aula Virtual escollendo 10 preguntas
cada unha dun punto , de entre todas as entregadas durante o trimestre. 
                  O valor de cada pregunta e de un punto. Devera sacar polo menos 5 puntos e a nota final sera a suma dos 2,5 puntos mais 
a nota do examen. O tempo de realizacion de cada examen sera de 30 minutos.
                  Se e posible farase o examen por Videoconferencia ciscoWebex Xunta o sistema sera oral respondendo o alumno cun tempo
por pregunta de 4 minutos e total de 35 minutos.
                       Se ten duas avaliacion debera aprovar as duas.  A nota Final sera a media das duas recuperacions ou recuperacion e 
nota aprovada.
                       A terceira e para aumento da nota final. E fara media positiva.
NOTA: Se se permite facela proba practica no Centro, enton se seguira o sistema ordinario,

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

             A proba  Final se desenvolvera via online  por videoconferencia e senon fora asi ; Proba na Aula Virtual .
Tera o Alumno un tempo prefixado de 25 mnutos .
No que o profesor faralle unhas preguntas teorico-practicas dos contidos das avaliacions suspensas,
E versara sobre os contidos minimos imprescindibles.  Explicados nas clases de reforzo da terceira avaliacion.
A data da proba sera a ultima semana 2 dias antes da avaliacion.
Precisara  obterner  a lo menos un 5 sobre 10.
As preguntas seran de escribir e debuxar, e tipo test. Nun maximo de 6 2 para cada avaliacion- Ditas preguntas elixense entre as 

entregadas na aula virtual durante a terceira avaliacion e repaso da primeira e segunda para os alumnos de 
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recuparacion.
NOTA: Se se permite facela proba practica no Centro, enton se seguira o sistema ordinario.

6. Medidas de atención á diversidade

 Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

En relacion a este tema , Base da actual Reprogramacion.

                Os alumnos debido a sua situacion xunto a dos profesores precisan dunha motivacion para se sentir identificados co remate 
do actual curso e superacion do Modulo.
                Identificanse os medios de relacion e comunicacion  Profesor Alumnos . Que semellan estan a ser telematicos .
Polo tanto primeiro e necesario facer unha prospeccion dos alumnos coas suas casuisticas e a sua situacion Social laboral  Economica e 
academica
                Unha vez contactamos con eles , e intentamos coñecer as seus problemas. Intentamos non molestalos  cando non se pode 
adicar  tempo o estudio e as suas  necesidades sobre todo de posibilidade de contacto :

Wasp grupos propios dos alumnos, grupos profesor alumnos. Chamadas telefonicas. Email para recoller a priori os traballos e 
finalmente aula vitual. Ata o final do curso polo menos. Estes grupo de wasp os profesores poden subir  fotos e explicacion da 
fabricacion de unha estructura como asi se fixo exlicando as fases materaiais ferramentas e equipos auxiliares .
Tamen mediante fotos dun encerado na casa o profesor pode explicar (non tanto como videos que ocupan moita memoria) senon con 
fotos da explicacion sisntetizada.
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