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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 

4 MONTAXE DE CIRCUITOS ANALÓXICOS BÁSICOS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características 
e as súas aplicacións. 

 CA4.1 Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e de po-
tencia. 

SI SI TO 

   CA4.2 Describíronse os parámetros e as características fundamentais 
dos circuítos analóxicos. 

SI SI TO 

   CA4.3 Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos seus sím-
bolos. 

SI SI LC 

   CA4.4 Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos básicos. NON SI TO 

   CA4.5 Verificouse o seu funcionamento. NON NON  

   CA4.6 Realizáronse as medidas fundamentais. NON NON  

   CA4.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos analóxicos. NON SI TO 

Nº Unidade didáctica 

5 CARACTERIZACIÓN DE FONTES DE ALIMENTACIÓN 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA5 - Determina as características e as aplicacións de fontes de 
alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e mide ou visua-
liza os sinais típicos. 

 CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e relacionáron-
se co seu símbolo. 

NON SI LC 

   CA5.2 Describiuse o funcionamento dos bloques. NON SI TO 

   CA5.3 Describíronse as diferenzas entre fontes de alimentación 
lineais e conmutadas. 

NON SI TO 

   CA5.4 Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte. SI SI TO 

   CA5.5 Realizáronse as medidas fundamentais. NON NON  

   CA5.6 Verificouse o seu funcionamento. NON NON  

Nº Unidade didáctica 

6 MONTAXE DE CIRCUITOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONAIS 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA6 - Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina 
as súas características e as súas aplicacións. 

 CA6.1 Identificáronse as configuracións básicas dos circuítos con 
amplificadores operacionais (AO). 

SI SI LC 

   CA6.2 Identificáronse os parámetros característicos das configura-
cións básicas. 

NON SI LC 

   CA6.3 Describiuse o seu funcionamento. NON SI TO 

   CA6.4 Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con AO. NON SI LC 

   CA6.5 Realizáronse as medidas e verificouse o seu funcionamento. NON NON  

   CA6.6 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO. NON SI TO 

Nº Unidade didáctica 

8 APLICACIÓN DE CIRCUITOS MICROPROGRAMABLES 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA8 - Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas 
características e as súas aplicacións. 

 CA8.1 Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun micro-
controlador. 

NON SI LC 

   CA8.2 Describiuse a lóxica asociada aos elementos programables 
(memorias, portos, etc.). 

NON SI TO 

   CA8.3 Describíronse aplicacións básicas con elementos programa-
bles. 

SI SI LC 

   CA8.4 Cargáronse programas de aplicación e verificouse o seu fun-
cionamento. 

NON NON  

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

- Identificáronse as partes dun circuíto eléctrico. 

- Relacionáronse as magnitudes dun circuíto eléctrico ca súa unidade  de medida correspondente. 

- Sinalouse axeitadamente as magnitudes dun condensador. 

- Comprendeuse os fenómenos da autoindución de unha bobina. 

- Diferenciouse os tres tipos de potencia dun circuíto de C.A. 

- Analizáronse a tipoloxía e as características funcionais dos díodos. 

- Analizáronse a tipoloxía e características funcionais dos circuítos de rectificación. 

- Analizáronse a tipoloxía e características funcionais dos transistores. 

- Distinguíronse os diferentes tipos de amplificadores. 

- Describíronse o funcionamento dos amplificadores de pequena sinal. 

- Analizouse o funcionamento dunha fonte de alimentación estabilizada. 

- Recoñecéronse as características dun amplificador operacional. 

- Describíronse as función lóxicas básicas mediante portas. 

- Describiuse a diferenza entre circuítos combinacionais e secuenciais. 

 

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 CALCULOS E MEDIDAS EN CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA (CC) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, 
aplicando principios e conceptos básicos. 

 CA1.1 Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades. TO 

X     CA1.3 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos 
eléctricos. 

TO 

Nº Unidade didáctica 

2 PRINCIPIOS E EFECTOS DO ELECTROMAGNETISMO 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA2. Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as 
interaccións entre campos magnéticos e correntes eléctricas. 

 CA2.3 Identificáronse as principais magnitudes electromagnéticas e as súas 
unidades. 

LC 

X     CA2.4 Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre correntes eléctricas. LC 

X     CA2.6 Describiuse o fenómeno da autoindución. TO 

Nº Unidade didáctica 

3 CALCULOS E MEDIDAS EN CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNA (CA) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x   RA3. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna 
monofásica e trifásica, aplicando principios e conceptos básicos. 

 CA3.1 Identificáronse as características dun sinal alterno. LC 

X     CA3.2 Identificouse a simboloxía normalizada. LC 

Nº Unidade didáctica 

7 DISEÑO E MONTAXE DE CIRCUITOS DIXITAIS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as 
súas aplicacións. 

 CA7.4 Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos combinacionais e 
secuenciais. 

LC 

 

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. 

 

 

 


