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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 

6 FONTES DE ALIMENTACIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as 
súas características e as súas aplicacións. 

 CA1.2  Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracteri-
zan os circuítos con compoñentes pasivos. 

SI SI TO 

   CA1.3 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multíme-
tro, osciloscopio, etc. 

NON NON  

   CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI LC 

   CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. NON SI TO 

   CA1.7 Montáronse ou simuláronse circuítos. NON SI LC 

   CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos. NON SI TO 

 RA2. Recoñece fontes de alimentación, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións. 

 CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non 
conmutadas. 

SI SI TO 

   CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os 
sistemas completos de alimentación. 

SI SI TO 

   CA2.3 Identificáronse as características máis salientables proporcio-
nadas por fabricantes consultando información técnica e comercial. 

NON SI TO 

   CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores 
integrados. 

NON SI TO 
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   CA2.5 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multíme-
tro, osciloscopio, etc. 

NON NON  

   CA2.6 Describíronse as aplicacións reais. NON SI LC 

   CA2.7 Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas. NON NON  

   CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas. NON SI LC 

Nº Unidade didáctica 

7 AMPLIFICADORES 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas carac-
terísticas e as súas aplicacións. 

 CA3.1 Describíronse os tipos de circuítos amplificadores. SI SI TO 

   CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos 
amplificadores. 

SI SI TO 

   CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen 
nos esquemas. 

SI SI LC 

   CA3.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. NON SI LC 

   CA3.5 Verificouse o seu funcionamento. NON NON  

   CA3.6 Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados. NON NON  

   CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores. NON SI LC 

   CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial 
de diversos fabricantes. 

NON SI TO 

Nº Unidade didáctica 

8 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas 
características e o seu funcionamento. 

 CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de 
potencia. 

SI SI LC 

   CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema. SI SI TO 

   CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos com-
poñentes. 

NON SI TO 

   CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos. NON SI LC 

   CA4.5 Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, 
triac, etc.). 

NON NON  

   CA4.6 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI LC 

   CA4.7 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. NON NON  

   CA4.8 Visualizáronse os sinais máis significativos. NON NON  

   CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación 
controlados. 

NON SI TO 

   CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comer-
cial de diversos fabricantes. 

NON SI TO 

Nº Unidade didáctica 

9 OSCILADORES E TEMPORIZADORES 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5. Recoñece circuítos de temporización e oscilación, e verifica as 
súas características e o seu funcionamento. 

 CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporiza-
ción e oscilación con dispositivos integrados. 

SI SI LC 
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   CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e oscilado-
res. 

SI SI TO 

   CA5.3 Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e 
dos circuítos osciladores. 

NON NON  

   CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI LC 

   CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. NON NON  

   CA5.6 Montáronse ou simuláronse circuítos. NON SI LC 

   CA5.7 Visualizáronse os sinais máis significativos. NON NON  

   CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos 
integrados de temporización e oscilación. 

NON SI TO 

   CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comer-
cial de diversos fabricantes. 

NON SI TO 

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

Manexouse axeitadamente distintos sistemas de numeración e códigos, así como a conversión entre eles. 

Manexouse axeitadamente a álxebra de Boole, funcións lóxicas e simplificación destas. 

Coñeceuse os distintos tipos de portas lóxicas, simboloxía e relacións entrada saída. 

Analizouse a simboloxía e relacións entrada saída de circuítos combinacionais. 

Analizáronse circuítos secuenciais. 

Recoñeceuse e utilizouse a simboloxía empregada en electrónica dixital. 

Recoñecéronse e analizáronse os principais  compoñentes pasivos: tipos, características, aplicacións e simboloxía. 

Recoñecéronse e analizáronse os principais compoñentes activos: tipos, características, aplicacións e simboloxía. 

Recoñecéronse e identificáronse as características dos principais compoñentes das fontes lineais: estabilización e regulación con dispositivos integrados. 

Recoñecéronse e identificáronse as características dos principais compoñentes das Fontes conmutadas: características e fundamentos. Bloques funcionais. Modulación PWM. 

Describíronse os principais tipos e características dos circuítos amplificadores. 

Recoñeceuse a simboloxía e identificación de compoñentes dos circuítos amplificadores. 

Describíronse as principais características dos principais compoñentes dos circuítos electrónicos de potencia:Tiristor, fototiristor, triac e diac. 

Describíronse e recoñecéronse os compoñentes dos principais tipos de temporizadores. 

Describíronse e recoñecéronse os compoñentes dos principais tipos de Osciladores. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A cualificación da terceira avaliación, farase coa media aritmética da primeira e segunda avaliación e engadindo ata dous puntos polas actividades telemáticas de reforzo e ampliación propostas ó longo do terceiro trimestre. Será 
requisito imprescindible para puntuar as actividades a entrega nos prazos establecidos. 

A cualificación final do módulo, será a nota da terceira avaliación, sempre e cando esta sexa igual ou superior a 5 puntos.  
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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 INTRODUCIÓN A ELECTRÓNICA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións. 

 CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. LC 

X     CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos 
electrónicos dixitais. 

TO 

X     CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída. LC 

X     CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. TO 

X     CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. LC 

Nº Unidade didáctica 

2 CIRCUITOS COMBINACIONAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1. Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións. 

 CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. TO 

X     CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. LC 

Nº Unidade didáctica 

3 CIRCUITOS SECUENCIAIS 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2. Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e determina as súas características 
e as súas aplicacións. 

 CA2.1 Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais. TO 

 X    CA2.2 Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos. TO 

 X    CA2.3 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. LC 

 X    CA2.4 Identificouse a simboloxía normalizada. LC 

Nº Unidade didáctica 

4 COMPOÑENTES PASIVOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1. Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións. 

 CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes. LC 

 x    CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esque-
mas. 

LC 

Nº Unidade didáctica 

5 COMPOÑENTES ACTIVOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1. Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións. 

 CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes. LC 

 X    CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esque-
mas. 

LC 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos que non teñan acadado os mínimos esixibles, poderán recuperar estes ao longo do terceiro trimestre, mediante a entrega de actividades de recuperación propostas pola profesora. As actividades serán entregadas vía 
correo electrónico ou na aula virtual e concertaranse titorías, ben vía correo electrónico ou videoconferencia, para poder resolver as dúbidas que xurdan. 

En calquera caso, as actividades desenvolvidas deben ser entregadas  na data acordada coa profesora.  

Para superar o módulo a cualificación das actividades entregadas deberá ser igual ou superior a cinco puntos. 

 

Aqueles alumnos e/ou alumnas que non realicen as actividades de recuperación no terceiro trimestre, poderán realizalas no período de recuperación establecido no mes de xuño. Ó remate deste período, o alumnado que non 
entregase as actividades requiridas, realizará unha proba final de recuperación que abranguerá os contidos desenvolvidos ó longo do primeiro e segundo trimestre, e que constará dunha proba teórica realizada telematicamente. 
Para superar o módulo a cualificación de dita proba deberá ser igual ou superior a cinco puntos. 

 

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

Non se aplica porque o alumnado non acadou a  perda de dereito á avaliación continua. 
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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 

Comprobouse previamente que ningún alumno ten necesidades especiais.  

Propóñense titorías individualizadas mediante videoconferencias para o alumnado que necesite algún reforzo educativo, onde se estudará que medidas implantar de ser necesarias. 

 

 

 


