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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 

1 Formación na empresa 

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

Desenvolverase 
neste curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 Caracterizáronse as fontes de alimentación. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación. 

 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación.. 

 Realizáronse esquemas de bloques de circuítos analóxicos de diferentes tipos. NON NON  

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

NON NON  

 Identificáronse as aplicacións dos circuítos analóxicos. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación. 

 
Nº Unidade didáctica 

4 Formación na empresa 

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

Desenvolverase 
neste curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Determina os parámetros de sistemas eléctricos, para o que 
realiza cálculos ou medidas en circuítos de corrente alterna. 
así como as medidas e os equipamentos para os previr. 

 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación. 

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

SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación. 

 Calculouse o cos ϕ e a súa corrección en instalacións eléctricas, as caracterís-
ticas, a función dos elementos de protección. 

SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, 
software de simulación. 
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Nº Unidade didáctica 

6 Formación na empresa 

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

Desenvolverase 
neste curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Realiza medidas para a verificación, a posta en servizo e o 
mantemento de instalacións electrotécnicas, e describe os 
procedementos e os equipamentos de medida. 

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

SI SI Cuestionario. 

 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida. SI SI Cuestionario, esquemas. 

 Recoñecéronse os procedementos de medida de cada instrumento ou equi-
pamento. 

SI SI Cuestionario, instrucións de ins-
trumentos de medida. 

 Identificáronse as necesidades de calibración dos aparellos de medida. NON NON  

 Realizáronse medidas dos parámetros básicos das instalacións eléctricas 
(tensión, intensidade, potencias) co equipamento de medida adecuado e 
consonte a normativa de seguridade. 

SI SI( realizado na 
primeira e segunda 

avaliación) 

Táboa de observación. 

 Aplicáronse procedementos para a corrección de erros en medidas eléctricas. NON NON  

 
Nº Unidade didáctica 

8 Formación na empresa 

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

Desenvolverase 
neste curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Caracteriza transformadores trifásicos, para o que analiza o 
seu funcionamento e realiza probas e ensaios. 

 Obtívose información técnica da placa de características. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo. 

 Recoñecéronse os tipos de acoplamento dos transformadores. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo. 

 Aplicáronse técnicas de medición fundamentais en transformadores trifási-
cos. 

SI NON  

 Realizáronse os ensaios de baleiro e curtocircuíto dun transformador. NON NON  
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
 

5.1. Mínimos esixibles 
 
Os mínimos exixibles, correspondentes á primeira e segunda avaliación son os que se detallan a continuación: 

 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, factor de potencia e frecuencia de resonancia, etc.) 
 Calculouse o factor de potencia e a súa corrección en instalacións eléctricas monofásicas e trifásicas. 
 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 equipo. 
 Identificáronse normas de seguridade. 
 Identificáronse os tipos de máquinas estáticas de corrente alterna. 
 Identificáronse os tipos de máquinas dinámicas de corrente alterna 
 Identificáronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas e relacionouse cada elemento da máquina coa súa función. 
 Obtívose información técnica da placa de características das máquinas eléctricas estáticas e dinámicas. 
 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas das máquinas eléctricas estáticas e dinámicas. 
 Utilizáronse gráficas de funcionamento das máquinas estáticas de corrente alterna. 
 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas dinámicas de corrente alterna. 
 Caracterizáronse as fontes de alimentación. 
 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia. 
 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais. 
 Representáronse circuítos lóxicos. 
 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. 
 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e as súas aplicacións. 
 Caracterizáronse circuítos combinacionais. 
 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos. 
 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos. 
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5.2. Criterios de cualificación 

          5.2.1 Criterios de cualificación da recuperación a realizar na terceira avaliación 
 
A cualificación da recuperación que se fará durante o período da terceira avaliación terá en conta as actividades de recuperación propostas. 
 
A cualificación calcularase do seguinte xeito: 
 

1. Alumnado cun exame suspenso: 
 Para este alumnado a  cualificación da recuperación será a cualificación da actividade  de recuperación do exame suspenso entregada a través da aula virtual do instituto. 
 Para acadar cualificación positiva na recuperación é condición imprescindible entregar a actividade no prazo indicado e unha cualificación maior ou igual a 5 na mesma. 

 
2.   Alumnado con mais de un exame suspenso: 
 Para este alumnado a cualificación da recuperación será a media das cualificacións das actividades de recuperación dos exames suspensos. 
 Para obter cualificación positiva na recuperación é condición imprescindible entregar todas as actividades dos exames suspensos no prazo indicado e unha puntuación maior ou igual a 5 en cada actividade. 

 
5.2.2 Cualificación final do alumnado 

  
1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas antes do comezo da terceira avaliación: a cualificación final será a media aritmética das cualificacións das dúas primeiras avaliación, podendo aumentar a súa 

cualificación en ata 2 puntos polas actividades de ampliación propostas durante a terceira avaliación.  
A cualificación despois de aplicar o anterior non superará os 10 puntos. 

 
2. Alumnado que recupera na terceira avaliación : a cualificación final será a media aritmética das cualificacións das dúas primeiras avaliacións, podendo aumentar a súa cualificación en ata dous puntos polas actividades de 

ampliación propostas durante a terceira avaliación. A cualificación de cada avaliación calcúlase facendo a media aritmética das cualificacións dos exames da avaliación. 
 

3. Alumnado que despois da recuperación da terceira avaliación ten algún exame suspenso. Para este alumnado farase unha proba final no mes de Xuño, preferentemente presencial. Se as circunstancias non o permiten, a 
proba final farase mediante medios telemáticos. Estes alumnos terían que examinarse na proba final dos RA, CA e contidos dos exames suspensos. Para superar o módulo é imprescindible que obteñan unha cualificación 
maior ou igual a 5 na proba final. En caso contrario, a máxima cualificación será de 4 puntos. 
 
A cualificación final para os alumnos que superen o módulo será a media aritmética das dúas primeiras avaliacións, podendo aumentar a súa cualificación en ata 2 puntos polas actividades de ampliación propostas durante a 
terceira avaliación. Para obter a cualificación de cada avaliación farase a media dos exames superados desa avaliación( sexa antes da terceira avaliación ou na proba final). 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

5 Instalacións eléctricas de corrente alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Determina os parámetros de sistemas eléctri-
cos, para o que realiza cálculos ou medidas en 
circuítos de corrente alterna. 

 Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoidal. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente alterna. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

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

Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 Calculouse o cos fi e a súa corrección en instalacións eléctricas. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 
Nº Unidade didáctica 

9 Máquinas estáticas de corrente alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Caracteriza transformadores trifásicos, para o 
que analiza o seu funcionamento e realiza pro-
bas e ensaios. 

 Identificáronse os tipos de máquinas estáticas de corrente alterna. Cuestionario, proba escrita. 

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

Cuestionario, proba escrita. 

 Obtívose información técnica da placa de características Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita. 

 Calculáronse magnitudes eléctricas. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

10 Máquinas dinámicas de corrente alterna 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Determina as características das máquinas 
rotativas de corrente alterna, para o que anali-
za os seus principios de funcionamento e iden-
tifica os seus campos de aplicación 

 Identificáronse os tipos de máquinas eléctricas. Cuestionario, proba escrita. 

 Identificáronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita. 

 Calculáronse magnitudes eléctricas e mecánicas. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita. 

 Obtívose información técnica da placa de características. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita. 

 Identificáronse sistemas de posta en marcha de máquinas. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 
Nº Unidade didáctica 

7 Verificación das instalacións eléctricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Realiza medidas para a verificación, a posta en 
servizo e o mantemento de instalacións elec-
trotécnicas, e describe os procedementos e os 
equipamentos de medida. 

 Recoñeceuse o principio de funcionamento e as características dos instrumentos de medida. Cuestionario, proba escrita. 

 Identificáronse os esquemas de conexión dos aparellos de medida. Cuestionario, proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Circuítos electrónicos analóxicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Caracteriza circuítos electrónicos analóxicos, 
para o que analiza o seu funcionamento e iden-
tifica as súas aplicacións. 

 Caracterizáronse as fontes de alimentación Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 Caracterizáronse os sistemas electrónicos de control de potencia. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba escrita, software 
de simulación. 

 

 
Nº Unidade didáctica 

3 Circuítos electrónicos dixitais 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 Recoñecéronse as funcións lóxicas fundamentais. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Representáronse circuítos lóxicos. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Identificáronse os compoñentes básicos dos circuítos dixitais e as súas aplicacións. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Caracterizáronse circuítos combinacionais. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Comprobouse o funcionamento de circuítos lóxicos. Cuestionario, proba escrita, software de simulación. 

 Utilizáronse aplicacións informáticas de simulación de circuítos. Software de simulación. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  
O alumnado que teña suspenso algún exame dalgunha das dúas primeiras avaliacións (ou das dúas ) poderán recuperalos durante o período da terceira avaliación. Para elo, poñeranse na aula virtual do instituto actividades de 
recuperación de cada un dos exames. 
 
O alumnado terá que facer as actividades de recuperación correspondentes ao exame ou exames suspensos.  
 
Para lograr a recuperación, o alumnado debe cumprir as seguintes condicións: 
1. Entregar as actividades de recuperación do exame ou exames que teñan suspensos  no prazo indicado e  
2. Obter nas mesmas unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.  
 
Só se cualificarán as actividades entregadas no prazo indicado. 
 
Proba final. Para o alumnado que despois de celebrada a terceira avaliación siga tendo suspenso algún exame dalgunha das dúas primeiras avaliacións (ou das dúas) haberá un período de recuperación no que se realizarán activi-
dades de repaso, tanto a través da aula virtual do instituto como de forma presencial (se pode ser). Este alumnado será avaliado por medio dunha proba  final no mes de xuño. Para superalo módulo será necesario obter na proba 
final unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 
 
A proba  final basearase en contidos dos indicados como mínimos exixibles nesta programación e cada alumno terá que examinarse do/s exame/s que teña suspensos. Será presencial se as circunstancias o permiten, se non farase 
de xeito telemático. 

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

Este alumnado será avaliado por medio dunha proba  final no mes de xuño, que versará sobre os contidos mínimos do módulo, desenvoltos na primeira e segunda avaliación. Para superalo módulo será necesario obter na proba 
unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 
 
A proba será preferentemente presencial . En  caso de non ser posible a realización presencial da proba, farase de xeito telemático. 
 
A proba poderá conter preguntas sobre coñecementos teóricos de base, resolución de problemas prácticos do ámbito de competencias do módulo, realización de simulacións con software e montaxe de circuítos. Indicarase na 
proba a puntuación máxima de cada unha das cuestións. 
 
Será obrigatorio que as persoas que teñan que realizar a proba acudan con DNI ou calquera outro documento que permita confirmar fehacientemente a súa identidade. Ademais, deberán dispoñer de bolígrafo negro ou azul e 
calculadora científica non programable. Non se corrixirá nada escrito con lapis ou calquera outro medio susceptible de ser borrado.  
 
A nota do módulo, no caso de obter 5 ou máis puntos será redondeada a un número enteiro do seguinte xeito: se o primeiro decimal é 5 ou mais, redondearase ao enteiro superior; se o primeiro decimal é menor de 5 redondea-
rase ao enteiro inferior. 
A nota do módulo, no caso de obter unha puntuación inferior a 5 será redondeada a un número enteiro do seguinte xeito:  
• Se a cualificación da proba é menor de 4 e o primeiro decimal é 5 ou mais, redondearase ao enteiro superior; se o primeiro decimal é menor de 5 redondearase ao enteiro inferior. 
• Se a cualificación da proba é superior a 4 puntos, redondearase ao enteiro inferior. 
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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 

 
A través da aula virtual e tamén no desenvolvemento de actividades presenciais( se as circunstancias o permiten) proporcionarase unha atención individualizada ás dificultades que poidan ter os alumnos tanto nas actividades de 
reforzo e recuperación, como nas actividades de ampliación. 
 
Procurarase identificar o alumnado con problemas técnicos de conexión a internet e, se fose preciso, enviarlle as tarefas e resolverlle dúbidas por correo electrónico. 
 

 
 


