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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 

UD5 Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace. 
 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Traza instalacións de enlace e redes eléctricas de distribución en baixa 
tensión, para o que interpreta planos de obra civil e esquemas eléctricos, 
tendo en conta a relación entre os trazados, os equipamentos e os 
elementos, e a súa localización. 

 CA1.1. Identificáronse as características dos elementos das instalacións de 
enlace. 

si si Escala de observación 

   CA1.2. Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas 
de distribución, tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas 
eléctricas. 

si si Escala de observación 

   CA1.3. Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas. si si Escala de observación 

 RA2. Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de enlace e 
de redes de  distribución en baixa tensión, para o que establece a secuencia 
das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar. 

 CA2.5. Describiuse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as 
ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares. 

non si Escala de observación 

 RA3. Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións 
de enlace e de redes de distribución en baixa tensión, para o que analiza 
programas de montaxe, e describe as operacións. 

 CA3.6. Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas 
características específicas de montaxe. 

si si Escala de observación 

 RA4. Verifica o funcionamento das instalacións de enlace e de distribución 
eléctrica en baixa tensión, efectuando probas e medidas, e comproba que 
os parámetros da instalación respondan á normativa. 

 CA4.2. Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e 
verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa. 

si si Escala de observación 

   CA4.3. Describironse as  medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos 
das instalacións. 

si si Escala de observación 

Nº Unidade didáctica 
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UD6 
Mantemento, diagnosis, detección e reparación de avarías en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace 

 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA6. Repara avarías en instalacións eléctricas de enlace e de distribución 
en baixa tensión, aplicando técnicas e procedementos específicos, e 
comproba a restitución do funcionamento. 

 CA6.2. Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos 
que cumpra substituír. 

si si Escala de observación 

 RA7. Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das 
instalacións eléctricas de enlace e de distribución en baixa tensión, para o 
que analiza plans de mantemento e a normativa relacionada. 

 CA7.3. Definíronse as operacións de mantemento preventivo das 
instalacións. 

non si Escala de observación 

 RA8. Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e  identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

 CA8.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os 
medios de transporte. 

si si Escala de observación 

   CA8.4. Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e 
colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra 
empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

si si Escala de observación 

Nº Unidade didáctica 

UD7 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de iluminación exterior. 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1. Traza instalacións de iluminación exterior, para o que interpreta planos 
de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os 
trazados, os equipamentos e os elementos, e a súa localización. 

 CA1.1. Identificáronse as características das instalacións de iluminación 
exterior e dos equipamentos empregados nelas. 

si si Escala de observación 

   CA1.2. Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior. si si Escala de observación 

 RA2. Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas de 
iluminación exterior, para o que establece a secuencia das actividades e 
identifica os recursos que cumpra empregar. 

 CA2.5. Comprobouse a idoneidade dos equipamentos, as máquinas, as 
ferramentas, os equipamentos de protección e os medios auxiliares. 

non si Escala de observación 
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 RA3. Aplica técnicas de montaxe e conexión de elementos de instalacións 
de iluminación exterior, para o que analiza programas de montaxe, e 
describe as operacións. 

 CA3.6. Relacionáronse os elementos e os equipamentos coas súas 
características específicas de montaxe. 

non si Escala de observación 

 RA4. Verifica o funcionamento das instalacións de iluminación exterior, 
efectuando probas e medidas, e comproba que os parámetros da instalación 
respondan á normativa. 

 CA4.2. Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e 
verificación segundo as súas especificacións técnicas e consonte a 
normativa. 

si si Escala de observación 

   CA4.3. Explicaronse medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das 
instalacións. 

si si Escala de observación 

Nº Unidade didáctica 

UD8 Mantemento, diagnosis, detección e reparación de avarías en instalacións de iluminación exterior  

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA5. Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas de 
iluminación exterior para determinar as súas causas, e propón solucións. 

 CA5.1. Definíronse procedementos de intervención na diagnose de avarías 
e de disfuncións. 

si si Escala de observación 

   CA5.2. Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación si si Escala de observación 

 RA6. Repara avarías en instalacións eléctricas de iluminación exterior, 
aplicando técnicas e procedementos específicos, e comproba a restitución 
do funcionamento. 

 CA6.2. Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos 
que cumpra substituír. 

non si Escala de observación 

 RA7. Realiza o mantemento preventivo, preditivo e correctivo das 
instalacións eléctricas de iluminación exterior, para o que analiza plans de 
mantemento e a normativa relacionada. 

 CA7.3. Definíronse as operacións de mantemento preventivo das 
instalacións. 

non si Escala de observación 

 RA8. Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección 
ambiental, e identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos 
para os previr. 

 CA8.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os 
medios de transporte. 

si si Escala de observación 

   CA8.4. Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, 
paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e 
colectiva (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra 
empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

si si Escala de observación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
Mínimos exixibles: 

Mínimos esixibles para as UD desenvolvidas antes da suspensión das clases: 

UD1: Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendasIdentificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas. 

 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. 

 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. 

  Rexistráronse os valores dos parámetros característicos. 

  Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe. 

  Calculáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación. 

  Describiuse como se faría a verificación a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT. 

 Describiuse como se realizarían as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións. 

  Describiuse como se realizarían as probas de funcionamento. 

UD2: Técnicas e procesos en locais comerciais. 

  Identificáronse as características das instalacións eléctricas de diversos tipos de locais. 

 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. 

 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. 

  Rexistráronse os valores dos parámetros característicos. 

  Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe. 

  Calculáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación. 

 Describiuse como se faría a verificación a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT. 

 Describiuse como se realizarían as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións. 

  Describiuse como se realizarían as probas de funcionamento. 

UD3: Técnicas e procesos en locais industriaisIdentificáronse as características das instalacións eléctricas en locais industriais. 

 Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. 

 Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. 

  Rexistráronse os valores dos parámetros característicos. 

  Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe. 

  Calculáronse as proteccións eléctricas adecuadas á tipoloxía da instalación. 

 Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do S 3 REBT. 

 Describiuse como se faría a verificación a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións do REBT. 

 Describiuse como se realizarían as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das instalacións. 
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  Describiuse como se realizarían as probas de funcionamento. 
 

UD4: Mantemento e reparación de avarías en instalacións eléctricas de vivendas, locais comerciais, industriais. 

 Describironse operacións asociadas ó mantemento e reparación de avarías en instalacións eléctricas de vivendas, locais comerciais, industriais. 

 Definíronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións.  

 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación.  

 Clasificáronse e describíronse as avarías máis habituais. 

 Propuxéronse hipóteses das causas das avarías e da súa repercusión 

 Propuxéronse solucións para a resolución da avaría ou da disfunción. 

  Describiuse como se medirían parámetros en puntos críticos da instalación. 

UD5: Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace. 

  Identificáronse os tipos de subministracións eléctricas. 

  Describiuse a operación de verificación da resistencia da toma de terra. 

 

Mínimos esixibles para as UD desenvolvidas despois da suspensión das clases: 

UD5: Técnicas e procesos en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace. 

 Identificáronse as características dos elementos das instalacións de enlace. 

 Identificáronse as características dos elementos das redes eléctricas de distribución,  tanto aéreas como subterráneas, así como das acometidas eléctricas.  

 Analizouse a adecuación das instalacións eléctricas de enlace e de distribución eléctrica en baixa tensión ás instrucións do REBT. 

 Analizáronse e clasificáronse os equipamentos de medida e verificación segundo as súas especificacións técnicas consonte á normativa. 

UD6: Mantemento, diagnosis, detección e reparación de avarías en redes de distribución en baixa tensión e instalacións de enlace 

 Definíronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións. 

 Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación 

UD7: Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de iluminación exterior. 

 Identificáronse as características das instalacións de iluminación exterior e dos equipamentos empregados nelas.  

 Identificáronse os tipos de instalacións de iluminación exterior. 

 Analizouse a adecuación das instalacións eléctricas de iluminación exterior ás  instrucións do REBT. 

UD8: Mantemento, diagnosis, detección e reparación de avarías en instalacións de iluminación exterior  

  Definíronse e aplicáronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de disfuncións. 
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  Seleccionáronse equipamentos de medida e verificación. 
. 

 
Criterios de cualificación 
 

Os alumnos que teñán aprobadas a primeira e a segunda avaliación considerarase que están aprobados no módulo. Os alumnos que teñan algunha ou as dúas avaliacións suspensas deben presentarse a unha proba de recuperación, que poderá 
ser telemática ou presencial, en función do avance da situación de alarma. Esta proba realizarase no periodo de recuperación de Xuño na data proposta polo Xefe de Área de Formación. 

A instrución 7.1 fai fincapé en que “Os centros e o profesorado adaptarán o sistema de avaliación do alumnado, co obxectivo prioritario de que os alumnos e as alumnas non perdan o curso”. Así, as actividades desenvolvidas durante o terceiro 
trimestre, de ampliación de contidos, avaliaranse de 0 a 10 puntos e barameránse proporcionalmente, de forma que os alumnos con máis de cinco puntos na nota media de ditas actividades poidan subir ata un punto a media aritmética das dúas 
primeiras avaliacións ou a nota da recuperación, no caso de ter que facela. 

Para o cálculo da cualificación final computarase a media aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións, sempre que a nota de cada unha das avaliacions sexa maior de 5 puntos, ou da correspondente recuperación no caso de ter que 
facela. A esta nota sumarase a nota obtida nas actividades desenvolvidas no terceiro trimestre. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

UD1 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas de vivendas  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA1. Traza instalacións eléctricas en vivendas, en edificios l, para o que interpreta 
planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, 
os equipamentos, os elementos e a súa localización. 

 CA1.1. Identificáronse as características das instalacións eléctricas de vivendas, de 
edificios. 

Proba escrita 

   RA2. Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en vivendas, en 
edificios l, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos 
que cumpra empregar 

 CA2.8. Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe 
(esquemas) 

Proba escrita 

   RA3. Monta instalacións eléctricas en vivendas, edificios, no contorno de edificios, con 
aplicación de técnicas e procedementos específicos, consonte a normativa de 
seguridade 

 CA3.1. Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. Proba escrita 

     CA3.2. Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. Proba escrita 

   RA4. Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en vivendas, enedificios, 
efectuando probas e medidas, e comprobando que os parámetros da instalación 
respondan á normativa. 

 CA4.1. Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións 
do REBT. 

Proba escrita 

     CA4.2. Describíronse as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das 
instalacións 

Proba escrita 

     CA4.7. Explicáronse os valores dos parámetros característicos. Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD2  Técnicas e procesos en locais comerciais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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x x  RA1. Traza instalacións eléctricas en locais de tipo comercial, para o que interpreta 
planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, 
os equipamentos, os elementos e a súa localización. 

 CA1.1. Identificáronse as características das instalacións eléctricas locais comerciaos. Proba escrita 

   RA2. Elabora programas de montaxe das instalacións eléctricas en locais de tipo 
comercial, para o que establece a secuencia das actividades e identifica os recursos 
que cumpra empregar 

 CA2.8. Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe 
(esquemas) 

Proba escrita 

   RA3. Monta instalacións eléctricas en locais de tipo comercial, con aplicación de 
técnicas e procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade 

 CA3.1. Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. Proba escrita  

     CA3.2. Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. Proba escrita  

   RA4. Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en locais de tipo comercial, 
efectuando probas e medidas, e comprobando que os parámetros da instalación 
respondan á normativa. 

 CA4.1. Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións 
do REBT. 

Proba escrita  

     CA4.2. Describíronse as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das 
instalacións 

Proba escrita  

     CA4.7. Explicáronse os valores dos parámetros característicos. Proba escrita  

Nº Unidade didáctica 

UD3 
 Técnicas e procesos en locais industriais 
   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA1. Traza instalacións eléctricas en locais de tipo  industrial, para o que interpreta 
planos de obra civil e esquemas eléctricos, tendo en conta a relación entre os trazados, 
os equipamentos, os elementos e a súa localización. 

 CA1.1. Identificáronse as características das instalacións eléctricas en locais de tipo  
industrial 

Proba escrita 

   RA2. Elabora programas de montaxe das en locais de tipo  industrial, para o que 
establece a secuencia das actividades e identifica os recursos que cumpra empregar 

 CA2.8. Elaborouse a documentación necesaria para o seguimento do plan de montaxe 
(esquemas) 

Proba escrita 

   RA3. Monta instalacións eléctricas en locais de tipo industrial, con aplicación de 
técnicas e procedementos específicos, consonte a normativa de seguridade 

 CA3.1. Identificáronse nos esquemas ou nos planos as partes da instalación. Proba escrita 
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     CA3.2. Seleccionáronse os elementos de cada instalación para a súa montaxe. Proba escrita 

   RA4. Verifica o funcionamento das instalacións eléctricas en locais de tipo industrial, 
efectuando probas e medidas, e comprobando que os parámetros da instalación 
respondan á normativa. 

 CA4.1. Verificouse a adecuación das instalacións eléctricas de edificios ás instrucións 
do REBT. 

Proba escrita 

     CA4.2. Describíronse as medidas regulamentarias nos circuítos eléctricos das 
instalacións 

Proba escrita 

     CA4.7. Explicáronse os valores dos parámetros característicos. Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

UD4  Mantemento e reparación de avarías en instalacións eléctricas de vivendas, locais comerciais, industriais.   

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x  RA5. Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en 
edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas causas, e 
propón solucións 

 CA5.1. Definíronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de 
disfuncións. 

Proba escrita 

   RA5. Diagnostica avarías ou disfuncións nas instalacións eléctricas en vivendas, en 
edificios e en locais de tipo comercial e industrial, para determinar as súas causas, e 
propón solucións. 

 CA5.1. Definíronse procedementos de intervención na diagnose de avarías e de 
disfuncións. 

Proba escrita 

   RA6. Repara avarías en instalacións eléctricas en vivendas, en edificios e en locais de 
tipo comercial e industrial, aplicando técnicas e procedementos específicos, e 
comproba a restitución do funcionamento. 

 CA6.2. Relacionáronse os esquemas eléctricos da instalación cos elementos que 
cumpra substituír. 

Proba escrita 

   RA8. Cumpre a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, e 
identifica os riscos asociados, as medidas e os equipamentos para os previr. 

 CA8.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 
materiais, as ferramentas, os utensilios, as máquinas e os medios de transporte. 

Escala de observación 

     CA8.4. Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas, paros de 
emerxencia, etc.) e os equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, 
protección ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de montaxe 
e mantemento. 

Escala de observación 

 



 

 

Páxina 11 de 12 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A directriz 6.4 expón “Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os alumnos 
e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo”. 

As actividades de repaso versarán sobre os mínimos anteriormente citados, correspondentes á avaliación ou avaliacións non superadas. Facílitase ó alumnado unha selección das tarefas máis importantes realizadas e correxidas no periodo anterior á 
suspensión das clases e mantense contácto vía correo electrónico, aula virtual e videoconferencia para aclarar dúbidas. 

Finalmente, o alumnado fará unha proba correspondente á avaliación ou avaliacións non superadas, que poderá ser telemática ou presencial, en función do avance da situación de alarma. Esta proba realizarase no periodo de recuperación de Xuño na 
data proposta polo Xefe de Área de Formación. 
 

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

 

O alumnado terá dereito a unha proba correspondente os imprescindibles anteriormente citados. Esta proba realizarase no periodo de recuperación de Xuño na data proposta polo Xefe de Área de Formación. 
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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 

 
Flexibilizáronse os plazos de entrega para un alumno que comunicou dificultades de conexión telemática. 
 
 

 
 


