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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

11 Motores eléctricos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.1 Identificáronse distintos tipos de motores eléctricos Si Si Exame

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.2 Identificáronse os actuadores instalados en máquinas 
(premedores, interruptores, proteccións, sondas, etc.

Non Si Exame

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.3 Describíronse os tipos de arranque de motores monofásicos e 
asíncronos trifásicos

Si Si Exame

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.4 Instaláronse as proteccións dos motores Si Si Lista de cotexo sobre  práctica simulada

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.5 Realizáronse automatizacións básicas para motores 
monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.)

Si Si Lista de cotexo sobre  práctica simulada

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.6 Realizáronse automatizacións básicas para motores trifásicos 
(inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

Si Si Lista de cotexo sobre  práctica simulada

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.7 Describíronse as perturbacións da rede e as súas causas. Non Si Exame

 RA5 - Monta instalacións básicas de motores eléctricos, para o que 
interpreta a normativa e as especificacións de fábrica

 CA5.8 Medíronse os parámetros básicos Non Si Lista de cotexo sobre  práctica simulada

1.1 Identificación da unidade didáctica

Nº Unidade didáctica
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12 Automatismos

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible
(si, non)

Desenvolveras
e neste curso

(si, non)

Instrumento de avaliación

 RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións 
eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas 
realizadas e da observación do funcionamento da instalación

Non Si Exame

 RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións 
eléctricas, tendo en conta a relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.2 Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa 
repercusión na instalación

Non Si Exame

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

Mínimos esixibles

-  Identificar distintos tipos de motores eléctricos.

- Describir os tipos de arranque de motores monofásicos e asíncronos trifásicos.

- Realizar automatizacións básicas para motores monofásicos (inversión de xiro, dúas velocidades, etc.).

- Realizar automatizacións básicas para motores trifásicos (inversión de xiro, arranque estrela e triángulo, etc.)

Criterios de cualificación

A avaliación do trimestre se fará en base aos traballos propostos aos alumnos por vía telemática e unha proba que poderá ser telemática ou presencial
seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos prácticos a resolver por
escrito referidos aos mínimos esixibles establecidos nesta adaptación. A valoración para obter a nota do trimestre será 50% da media da cualificacións
das actividades propostas e 50 % da cualificación da proba.
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Para obter a nota do curso, calcúlase en primeiro lugar a media das cualificacións do primeiro e segundo trimestre sempre e cando se obtivera unha
nota igual ou superior a 4 en todos eles. En segundo lugar,  calcúlase  a media entre a nota obtida anteriormente e a nota obtida no 3º trimestre.
Escolleremos o mellor dos dous cálculos.

Os alumnos que non superen o curso no 3º trimestre, realizarán a proba final que se describe no correspondente apartado. 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

1 Coñecemento ferramentas, conductores, soldadura

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr

 CA7.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación
de  materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.

Exame,

X  RA7 - Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e equipamentos para os
previr

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

Exame
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Nº Unidade didáctica

2 Debuxo técnico, rotulación e simboloxía eléctrica

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando 
esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe

 CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu 
funcionamento

Exame

Nº Unidade didáctica

3 Introducción aos circuítos eléctricos

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando 
esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe

 CA1.7 Medíronse as magnitudes fundamentais. Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

4 Instalacións  básicas e materiais empregados

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando 
esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe

 CA1.1 Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu 
funcionamento.

Exame

X  RA1 - Monta e configura instalacións eléctricas básicas interpretando 
esquemas e aplicando técnicas básicas de montaxe

 CA1.2 Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os 
receptores.

Exame
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Nº Unidade didáctica

5 Medidas eléctricas nas instalacións de baixa tensión

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA6 - Mantén instalacións aplicando técnicas de medicións eléctricas, tendo 
en conta a relación entre a disfunción e a súa causa

 CA6.1 Verificáronse os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e 
da  observación do funcionamento da instalación.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

6 Dispositivos basados no electromagnetismo

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e 
aplicando técnicas de montaxe

 CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección 
(magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

Exame

Nº Unidade didáctica

7 Seguridade nas instalacións eléctricas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e 
aplicando técnicas de montaxe

 CA2.2 Recoñeceuse a función dos mecanismos de protección 
(magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.)

Exame

X  RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e 
aplicando técnicas de montaxe

 CA2.3 Utilizáronse catálogos para recoñecer curvas de disparo e sensibilidade 
dos  mecanismos

Exame

X  RA2 - Monta cadros de protección eléctrica interpretando esquemas e 
aplicando técnicas de montaxe

 CA2.4 Calculouse a corrente máxima das proteccións en función do tipo de 
instalación.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica
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8 Luminotecnia para alumeado incandescente e fluorescente

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de 
electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión 
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

 CA3.2 Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en 
catálogos  comerciais

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

9 Instalacións eléctricas de interior

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de 
electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión 
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

 CA3.3 Realizouse o plan de montaxe da instalación, coa previsión dos 
mecanismos e  elementos necesarios.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA3 - Monta e configura a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de 
electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión 
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

 CA3.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

Nº Unidade didáctica

10 Locais para uso comercial. Cálculo e previsión de cargas

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

X  RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun 
pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

 CA4.1 Seleccionáronse os elementos adecuados ás características do local Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun 
pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

 CA4.2 Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación 
e ao REBT

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun 
pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

 CA4.3 Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios Exame, Lista de cotexo sobre actividade online
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X  RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun 
pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

 CA4.7 Realizouse a instalación con criterios de óptimo aproveitamento dos 
materiais  empregados.

Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

X  RA4 - Monta e configura consonte a normativa a instalación eléctrica dun 
pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto.

 CA4.9 Aplicouse o REBT en cada fase da montaxe. Exame, Lista de cotexo sobre actividade online

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

Mínimos esixibles

 Interpretar os esquemas eléctricos e analizar o seu funcionamento.

 Medir e calcular as magnitudes fundamentais.

 Verificar os síntomas das avarías a través das medidas realizadas e da observación do funcionamento da instalación.

 Recoñecer a función dos mecanismos de protección (magnetotérmico, diferencial, sobretensións, etc.).

 Calcular a corrente máxima das proteccións en función do tipo de instalación.

 Configurar a instalación eléctrica dunha vivenda con grao de electrificación básico aplicando o regulamento electrotécnico de baixa tensión
(REBT), logo de definir o plan de montaxe.

 Configurar consonte a normativa a instalación eléctrica dun pequeno local, e xustifica cada elemento no seu conxunto

Envíaselle  neste  periodo,  ao  alumnado  que  non  superou  algún  dos  trimestres  anteriores  á  suspensión  das  actividades  presenciais,  por  medios
telemáticos actividades de recuperación baseadas nos mínimos esixibles que se relacionan con anterioridade. Estas actividades estarán diferenciadas
para cada un dos trimestres.
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A cualificación para alumnos con trimestres pendentes seguirá as seguintes pautas:

A cualificación  vai  calcularse  valorando nun 50% a media das cualificacións  das actividades  online  propostas e  nun 50 % sobre dunha proba
presencial ou telemática seguindo as instruccións da autoridade sanitaria. Esta proba consistirá en cuestións de resposta breve e un ou dous supostos
prácticos a resolver por escrito referidos aos mínimos esixibles establecidos para o período anterior á suspensión da actividade presencial. Os alumnos
farán a parte da proba que se corresponda co trimestre (1º e/ou 2ª) que non tiveran superado. A máxima nota que este alumnado pode acadar en
conxunto é un 5.

No caso de acadar unha cualificación positiva nesta proba, para calcular a nota do curso, faremos a media entre esta nota e a obtida no 3º trimestre,
escolléndose a mellor puntuación entre este cálculo e a obtida no conxunto actividades enviadas – proba final tal como se describe no parágrafo
anterior.

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

No  3º  trimestre,  este  alumnado  participa  nas  actividades  académicas  do  3º  trimestre  en  total  igualdade  co  resto  do  grupo.  A  avaliación
extraordinaria será realizada seguindo a mesma estrutura de proba e cualificación que a que se aplica ao resto do alumnado que realiza a proba
final.

8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

- Reforzo do contacto co alumno mediante envío de exercicios adicionais.
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Para os alumnos con dificultades de conexión a Internet, solicitouse un pc dos que facilita a Consellería (xa que o alumno dispón de conexión pero non tiña 
equipo) Solicitouse tamén unha conexión a Internet a outro alumno que non dispón dela. Como medida alternativa mantívose contacto con eles vía email.
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