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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 

8 Sistemas Electrónicos de Potencia 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

� RA1 Determina as características dos accionamentos eléctricos e 
electrónicos de potencia, analizando o seu funcionamento e identifi-
cando as súas aplicacións. 

� CA 1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos sistemas electrónicos de 
control de potencia. 

�   CA 1.2  Relacionáronse os sistemas electrónicos de control de 
potencia coa súa aplicación. 

�   CA 1.3  Determináronse as características dos circuítos de control. 

�   CA 1.4  Medíronse e visualizáronse sinais de entrada e saída en 
circuítos electrónicos analóxicos. 

�   CA 1.5  Relacionáronse os accionamentos das máquinas eléctricas 
coa súa funcionalidade. 

�   CA 1.6  Determináronse as características dos accionamentos 
eléctricos e electrónicos de potencia. 

SI 

 

NON 

 

SI 

SI 

 

NON 

 

SI 

SI 

 

NON 

 

SI 

SI 

 

NON 

 

SI 

PE. Activades aula virtual: Lección, tests, etc 

 

 

 

PE. Actividades aula virtual: Lección, tests, etc 

PE. Simulador de circuítos electrónicos 

 

 

 

PE. Actividades aula virtual: Lección, tests, etc 
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�   RA 3  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, identificando os riscos asociados aos sistemas 
electrónicos de potencia, as medidas e os equipamentos para os 
previr. 

�   CA 3.1  Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas, utensilios, máquinas e me-
dios de transporte. 

�   CA 3.2  Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as 
normas de seguridade. 

�   CA 3.3  Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e con-
formación, etc. 

�   CA 3.4  Recoñecéronse os elementos de seguridade e os equipa-
mentos de protección individual e colectiva (calzado, protección 
ocular, indumentaria, etc.) que cumpra empregar nas operacións de 
montaxe e mantemento. 

�   CA 3.5  Identificouse o uso correcto dos elementos de seguridade e 
dos equipamentos de protección individual e colectiva. 

� CA 3.6  Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das. 

�  CA 3.7  Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

�   CA 3.8  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva.  

�   CA 3.9  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

�  �     

�  �     
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Nº Unidade didáctica 

9 Verificación e avarías en sistemas electrónicos de potencia 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

�   RA 2  Verifica o funcionamento do sistema electrónico de potencia, 
identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación re-
quirida. 

� CA 2.1  Comprobáronse as conexións entre dispositivos.  

�   CA 2.2  Verificouse a secuencia de control.    

�   CA 2.3  Comprobouse a resposta do sistema ante calquera posible 
anomalía.   

�   CA 2.4  Medíronse os parámetros característicos da instalación 

�   CA 2.5  Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.  

�   CA 2.6  Identificouse a causa da avaría.  

�   CA 2.7  Restableceuse o funcionamento. 

�   CA 2.8  Elaboráronse rexistros de avaría. 

NON 

NON 

NON 

 

SI 

SI 

SI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

 

SI 

SI 

SI 

NON 

NON 

 

 

 

 

PE. Simulador de circuítos electrónicos 

PE. Aula Virtual: Lección, tests, etc 

PE. Aula Virtual: Lección, tests, etc 

�   RA 3  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, identificando os riscos asociados aos sistemas 
electrónicos de potencia, as medidas e os equipamentos para os 
previr. 

� CA 3.2  Operouse con máquinas e ferramentas, respectando as 
normas de seguridade.  

�   CA 3.8  Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada 
selectiva. 

�   CA 3.9  Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equi-
pamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

NON 

 

NON 

 

NON 

NON 

 

NON 

 

NON 

 

�  �     

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

Os mínimos exixibles imprescindibles para alcanzar a avaliación positiva do curso son os correspondentes á primeira e segunda avaliación. Tódalas tarefas da terceira avaliación que sexan de ampliación ou que inclúan contidos 
novos servirán para subir nota e serán de carácter voluntario, tal e como se recolle nas instrucións ditadas pola Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación do 27 de abril de 2020.  

Para que un alumno estea aprobado, a nota media da primeira e segunda avaliación ten que ser 5 ou superior a 5.  Por outro lado, se a nota media das actividades da terceira avaliación é  superior á nota media da primeira e 
segunda avaliación, calcularase a nota media de ambas  e esa será a nota final do curso. No caso dun alumno aprobado, e que teña unha nota media das actividades da terceira avaliación inferior á nota media da primeira e segun-
da avaliación, a nota final do curso será a nota media da primeira e segunda avaliación 

Debido á necesidade de flexibilización e adaptación das progracións, serán mínimos exixibles imprescindibles para superar o curso os seguintes, correspondentes á primeira e segunda avaliación: 
  

UF1: Sistemas Eléctricos e Máquinas eléctricas 

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

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

  CA1.3 - Determináronse os parámetros dun circuíto de corrente alterna.    

  CA1.6 - Realizáronse cálculos dos parámetros dun circuíto de corrente alterna, contrastándoo coas medidas realizadas.    

  CA1.8 - Calculouse a sección dos condutores eléctricos.      

  CA1.9 - Relacionáronse os dispositivos de protección eléctrica coa súa funcionalidade e os seus parámetros característicos.      

  CA2.2 - Recoñecéronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas.   

  CA2.4 - Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas requiridas pola aplicación.         

  CA2.6 - Identificáronse os sistemas de posta en marcha dos motores eléctricos.  

 

UF2: Accionamentos eléctricos de potencia  

  CA1.2 - Seleccionouse o motor eléctrico segundo os requisitos da automatización 

  CA1.3 - Dimensionáronse os accionamentos.  

  CA1.4 - Realizáronse esquemas de conexión.      

  CA1.8 - Caracterizouse o funcionamento do motor segundo diferentes axustes dos seus accionamentos.      

 

Así mesmo, serán mínimos  imprescindibles a desenvolver na terceira avaliación, e que en todo caso só contarán positivamente, os seguintes: 

UF3 Accionamentos electrónicos de potencia 

 

RA1 Determina as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia, analizando o seu funcionamento e identificando as súas aplicacións. 

   CA 1.1 Recoñeceuse o funcionamento dos sistemas electrónicos de control de potencia. 

   CA 1.6  Determináronse as características dos accionamentos eléctricos e electrónicos de potencia. 

   CA 1.4  Medíronse e visualizáronse sinais de entrada e saída en  

   CA 1.3  Determináronse as características dos circuítos de control 

RA 2  Verifica o funcionamento do sistema electrónico de potencia, identificando posibles avarías e desenvolvendo a documentación requirida. 

   CA 2.4  Medíronse os parámetros característicos da instalación 

   CA 2.5  Recoñecéronse puntos susceptibles de avaría.  

   CA 2.6  Identificouse a causa da avaría.  
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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 Sistemas eléctricos de corrente alterna  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  �   RA 1  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos e 
medidas en circuítos de corrente alterna monofásica e trifásica. 

�   CA 1.1  Recoñecéronse as características do sinal de corrente alterna senoi-
dal. 

� CA 1.2  Recoñeceuse o comportamento dos receptores fronte á corrente 
alterna.    

�   CA 1.3  Determináronse os parámetros dun circuíto de corrente alterna. 

�   CA 1.6  Realizáronse cálculos dos parámetros dun circuíto de corrente alter-
na, contrastándoo coas medidas realizadas. 

PE. Aula Virtual: Tests, lección, etc 

 

PE. Aula virtual: Tests, lección, etc 

 

PE. Aula Virtual: Tests, lección, etc 

PE. Aula virtual: Resolucións de un ou varios 
supostos prácticos 

  �  �   

  �  �   

  �  �   
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Nº Unidade didáctica 

2 Seguridade térmica, eléctrica e magnética nos circuítos de c.a  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  �   RA 1  Determina os parámetros de sistemas eléctricos, realizando cálculos e 
medidas en circuítos de corrente alterna monofásica e trifásica. 

� CA 1.8  Calculouse a sección dos condutores eléctricos. 

�   CA 1.9  Relacionáronse os dispositivos de protección eléctrica coa súa funcio-
nalidade e os seus parámetros característicos. 

PE. Aula virtual: Resolución de supostos 
prácitos 

PE. Aula virtual: Tests, lección, etc 

  �  �   

  �  �   

  �  �   

Nº Unidade didáctica 

3 As máquinas eléctricas  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  �   RA 2  Recoñece o funcionamento das máquinas eléctricas estáticas e dinámi-
cas, identificando a súa aplicación e determinando as súas características. 

�   CA 2.2  Recoñecéronse os elementos mecánicos e eléctricos das máquinas 

� .  CA 2.4  Calculáronse as magnitudes eléctricas e mecánicas requiridas pola 
aplicación. 

�   CA 2.6  Identificáronse os sistemas de posta en marcha dos motores eléctri-
cos. 

PE. Aula virtual: Tests, lección, etc 

PE. Aula virtual: Resolución de supostos 
prácticos 

PE. Aula Virtual: Tests, lección, etc 

  �  �   

  �  �   

  �  �   

 

 

 

 �  �   
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Nº Unidade didáctica 

5 Accionamentos e automatización eléctricos de potencia: Requisitos, especificacións e esquemas  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x �   RA 1  Instala motores eléctricos, realizando esquemas do automatismo e 
axustando os accionamentos. 

� CA1.2 - Seleccionouse o motor eléctrico segundo os requisitos da automatiza-
ción 

�   CA 1.3  Dimensionáronse os accionamentos. 

�   CA 1.4  Realizáronse esquemas de conexión. 

�   CA 1.8  Caracterizouse o funcionamento do motor segundo diferentes axustes 
dos seus accionamentos. 

PE. Aula virtual: Tests, leccións, etc 

 

PE. Aula virtual: Resol. de supostos prácticos 

PE. Aula virtual: Resol. de supostos prácticos 

PE. Aula virtual: Tests, leccións, etc 

 

  �  �   

  �  �   

  �  �   
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os alumnos con partes non superadas utilizarán este terceiro trimestre para realizar as actividades de recuperación propostas. Considérase que as partes pendentes están superadas cando un alumno acada unha nota media 
igual ou superior a 5.  

 

As partes non superadas recuperaranse a partir da realización de actividades tanto teóricas como de resolución de supostos prácticos, a través da aula virtual do CIFP Politécnico de Santiago. 

Estas probas consistirán en: 

 

� Un ou varios test para avaliar os coñecementos teóricos. Cada test terá un de mínimo 25 preguntas sobre cuestións ou pequenos cálculos, con 4 respostas posibles das cales só unha será verdadeira, que versará so-
bre unha parte significativa dos criterios de avaliación imprescindibles non superados e cun tempo limitado para responder dito test,  adecuado ó número de preguntas. A nota media dos tests representará o 50% 
da nota das actividades de recuperación 

 

� Resolución dun ou varios supostos prácticos. O alumno deberá realizar aqueles cálculos dos parámetros característicos que se lle pidan e serán enviados para ser corrixidos a través da aula virtual. A nota media dos 
supostos prácticos representará o 50% da nota das actividades de recuperación. Cada alumno terá que realizar aqueles supostos prácticos correspondentes ás partes non superadas e segundo o caso poderán ser 

o Cálculo dos parámetros característicos da corrente alterna monofásica e trifásica 

o Cálculos de proteccións e condutores 

o Cálculo dos parámetros característicos de transformadores 

o Cálculo dos parámetros característicos de máquinas rotativas 

o Cálculo dos accionamentos das máquinas eléctricas 

 

 

Aquel alumno que non realice ou non acade un resultado satisfactorio na realización das actividades, é dicir, unha nota media igual ou superior a 5, terá dereito a un exame final, ó remate do período de recuperación de xuño, 
que, en caso de non poder facerse de xeito presencial, farase tamén a través da aula virtual, e en calquera caso consistirá na realización dun test con preguntas teóricas ou pequenos cálculos, e a resolución dun ou varios supostos 
prácticos de características similares ós realizados durante o terceiro trimestre como actividades de recuperación. 

 

Os alumnos dispoñen xa dende principio de curso na aula virtual de tódolos contidos teóricos, exercicios resoltos e boletíns de exercicios do curso, material que poderán utilizar para traballar as actividades tanto teóricos como 
de resolucións de supostos prácticos que os leven a superar a parte ou partes non suspensas. 

Ademais realízanse videoconferencias onde a parte de explicación de contidos, os alumnos poden presentar as dúbidas que teñan e que lles serán resoltas. Aqueles alumnos que non teñan posibilidade de utilizar o sistema de 
videoconferencia tamén poden utilizar outras canles para comunicarse, como pode ser o correo electrónico, grupo  de Whatsapp, etc 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

O alumnado con PD terá en todo caso dereito a unha proba extraordinaria que se realizarán no mes de Xuño, e farase coincidir en data co exame final de recuperación. No caso de non poder facerse de xeito presencial, o exa-
me farase tamén a través da aula virtual. En todo caso consistirá na realización dun test con preguntas teóricas ou pequenos cálculos, e a resolución dun ou varios supostos prácticos, correspondentes ós CA descritos como im-
prescindibles nesta programación. 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

Para evitar que os alumnos con maior dificultade de aprendizaxe ou con menos medios para comunicarse non poidan acadar os mínimos exixibles, estase a facer un enorme esforzo por parte de todo o equipo docente por 
manter unha comunicación co alumnado utilizando tódolos medios dispoñibles: correo electrónico, mensaxería, aula virtual, videoconferencias, etc. para resolver cantas dúbidas e problemas xurdan, así como para apoiar e titori-
zar o seu proceso de aprendizaxe 

Ó mesmo tempo, o equipo docente está en continuo contacto co obxectivo de detectar calquera problema de comunicación, ou calquera dificultade para o aprendizaxe que poida xurdir e buscarlle a mellor solución posible no 
menor tempo, tendo en conta a situación pola que estamos a pasar. 

Ademais na aula virtual estanse a poñer a disposición do alumnado todo tipo de ferramentas e axudas posibles: a parte das actividades, apuntamentos, etc.. estase a poñer a disposición do alumnado outros elementos com-
plementarios que poden axudar a completar a súa formación e a que acaden os mínimos exixibles, como poden ser vídeos, enlaces a páxinas de tutoriais, etc. 

 

 

 

 


