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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 

5 Os Circuítos Electrónicos Analóxicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1: Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, para o que analiza 
o seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. 

 CA1.1 Caracterizáronse as fontes de alimentación. SI SI Escala de observación 

 CA1.2 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de 
potencia. 

SI SI Escala de observación 

 CA1.3  Verificouse o funcionamento dos sistemas electrónicos de 
control de potencia. 

SI SI Escala de observación 

 CA1.4 Caracterizáronse os circuítos amplificadores. NON NON - 

 CA1.5 Comprobáronse os factores de dependencia da ganancia dos 
circuítos con amplificadores operacionais. 

NON NON - 

 CA1.6 Caracterizáronse circuítos osciladores. NON NON - 

 CA1.7 Realizáronse esquemas de bloques de circuítos analóxicos de 
diferentes tipos. 

SI SI Escala de observación 

 CA1.8 Medíronse ou visualizáronse os sinais de entrada e saída en 
circuítos analóxicos ou nos seus bloques. 

SI SI Escala de observación 

 CA1.9 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos. SI SI Escala de observación 
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Nº Unidade didáctica 

6 Os Circuítos Electrónicos Dixitais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2: Caracteriza circuítos electrónicos dixitais, para o que analiza o 
seu funcionamento e identifica as súas aplicacións. 

 CA2.1 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais. SI SI Escala de observación 

 CA2.2 Representáronse circuítos lóxicos. SI SI Escala de observación 

 CA2.3 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. SI SI Escala de observación 

 CA2.4 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e 
as súas aplicacións. 

SI SI Escala de observación 

 CA2.5 Caracterizáronse circuítos combinacionais. SI SI Escala de observación 

 CA2.6 Caracterizáronse circuítos secuenciais. NON NON - 

 CA2.7 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos. SI SI Escala de observación 

 CA2.8 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuí-
tos. 

SI SI Escala de observación 

 CA2.9 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación. NON NON - 

 CA2.10 Medíronse ou visualizáronse os sinais. SI SI Escala de observación 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Tendo en conta a directriz 6.9 das Instrucións do 27 de abril de 2020,  que indica que “A  avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primei-
ros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alum-
nado”, os mínimos esixibles quedan reducidos a aqueles correspondentes ás aprendizaxes desenvolvidas ata a suspensión da actividade docente debido ao estado de alarma. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES para que o alumado alcance a avaliación positiva: 

 

Sistemas Eléctricos de Corrente Alterna  

- Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal.  

- Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna.  

- Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, factor de potencia e frecuencia de resonancia, etc.).  

- Calculouse o factor de potencia e a súa corrección en instalacións eléctricas.  

 

Técnicas de Medidas en Instalacións Electrotécnicas 

- Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida.  

- Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida.  

- Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou equipamento.  

- Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas (tensión, intensidade, potencias, factor de potencia, etc.) co equipamento de medida adecuado e consonte a normativa de seguridade; neste caso cun 
simulador que teña en conta tamén as normas de seguridade. 

 

Máquinas Eléctricas 

- Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas.  

- Identificáronse os elementos eléctricos das máquinas e relacionouse cada elemento da máquina coa súa función.   

- Obteuse información técnica da placa de características.  

- Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador, cun simulador que teña en conta tamén as normas de seguridade. 

- Calculáronse magnitudes eléctricas dunha máquina eléctrica. 

- Utilizáronse gráficas de funcionamento dunha máquina eléctrica. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para o cálculo da cualificación final computarase a media aritmética da cualificación das dúas primeiras avaliacións, sempre que sexa positiva, ou da correspondente recuperación no caso de que algunha desas cualificacións sexa 
negativa. O sistema de recuperación establecerase no punto seguinte. 

Esta media aritmética poderá verse incrementada nun máximo de 1,5 puntos por medio da cualificación e participación nas tarefas de ampliación levadas a cabo neste terceiro trimestre. O 75% da cualificación corresponderá á 
cualificación das tarefas enviadas a través da Aula Virtual, instrumentada mediante unha escala de observación, e o 25% restante terá en conta a participación activa nestas tarefas nas sesións de videoconferencia levadas a cabo 
durante este terceiro trimestre. Para a cualificación da participación do alumnado establecerase como instrumento de cualificación unha táboa de observación. 
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A cualificación das actividades de recuperación será a media aritmética da cualificación de todas elas e constituirá o 60 % da cualificación da avaliación non superada. O 40 % restante corresponderá á cualificación dunha proba 
escrita voluntaria, que poderá ser telemática ou presencial, en función do avance do estado de alarma. 

O alumnado que non participase nas actividades de recuperación propostas ou obtivese unha baixa cualificación nestas poderá optar a unha única proba, telemática ou presencial, de recuperación da avaliación ou avaliacións 
suspensas. Neste caso, a cualificación da avaliación non superada correspondería á cualificación desta proba. 

A cualificación correspondente ás dúas primeiras avaliacións será a media aritmética, tendo en conta a recuperación antes mencionada.  

A este alumnado tamén se lle aplicará a cualificación positiva correspondente ás actividades de ampliación do terceiro trimestre mencionadas no apartado anterior. 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 As Instalacións Eléctricas de Corrente Alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que realiza 
cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 

 CA1.1 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal. Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.2 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alter-
na. 

Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.3 Realizáronse cálculos en circuítos RLC (tensión, intensidade, potencias, 
cos  e frecuencia de resonancia, etc.). 

Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.5 Calculouse o cos  e a súa corrección en instalacións eléctricas. Rúbrica 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

2 A Verificación das Instalacións Eléctricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o mantemento 
de instalacións electrotécnicas, e describe os procedementos e os equipamen-
tos de medida. 

 CA1.1 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos 
instrumentos de medida. 

Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.2 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida. Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.3 Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou 
equipamento. 

Rúbrica 

Proba escrita 

 CA1.5 Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas 
(tensión, intensidade, potencias, cos fi, etc.) co equipamento de medida ade-
cuado e consonte a normativa de seguridade. 

Rúbrica 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

3 As Máquinas Estáticas de Corrente Alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 - Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o seu funcio-
namento e realiza probas e ensaios 

 CA2.2 Obtívose información técnica da placa de características. Rúbrica 

Proba escrita 

 CA2.6 Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador. Rúbrica 

Proba escrita 

 CA2.8 Realizáronse os cálculos das condicións de funcionamento dos trans-
formadores (coeficiente de regulación, caída de tensión e rendemento, etc.). 

Rúbrica 

Proba escrita 
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Nº Unidade didáctica 

4 As Máquinas Dinámicas de Corrente Alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA1 - Determina as características das máquinas rotativas de corrente alterna, 
para o que analiza os seus principios de funcionamento e identifica os seus 
campos de aplicación. 

 CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas. Táboa de observación 

 CA1.4 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas. Táboa de observación 

 CA1.7 Utilizáronse gráficas de funcionamento. Táboa de observación 

 

 

 

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 non superada. O alumnado deberá presentar unha memoria de cada unha destas actividades, que se cualificará por medio 
dunha rúbrica que teña en conta a presentación, desenvolvemento e cálculos solicitados. 

 

 

 

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

Este alumnado será avaliado mediante unha proba final que versará sobre os contidos e criterios de avaliación desta programación. O carácter telemático ou presencial desta proba dependerá da posibilidade de volver ao centro 
educativo para realizar esta. Para que a nota da avaliación sexa positiva, a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5. 

 

 

 

 



 

 

Páxina 8 de 8 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Ao comezo do curso levouse a cabo unha avaliación inicial dos alumnos co obxectivo de analizar as expectativas e intereses destes, as potencialidades que posúen, o nivel do grupo e, se e o caso, detectar alumnos con dificultades 
en habilidades básicas para o desenvolvemento do módulo, problemas de integración ou malos hábitos de traballo.  

Para o seguimento do alumnado dunha forma máis personalizada, na medida na que o confinamento o permite, establécense  clases por videoconferencia no mesmo horario establecido para o módulo, de forma que se pode 
seguir tendo unha comunicación directa co alumnado. Para aqueles que non seguen as clases con normalidade ou non levan a cabo as actividades encomendadas, estableceuse unha canle de comunicación por correo electrónico 
e, incluso, telefónico, cando a comunicación por correo electrónico é  infrutuosa.  

Aínda así, as circunstancias particulares do alumnado serán consignadas adecuadamente no informe final ao que se refire a instrución 7.4: “Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo do 
traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 2020-2021.”  

Reflectiranse nese informe os resultados de aprendizaxe correspondentes ás actividades das unidades 5 e 6 que non foran realizadas ou levaran unha cualificación negativa, xunto cos mínimos non acadados correspondentes ás 
aprendizaxes anteriores ao establecemento do estado de alarma. 

 

 

 

 

 


