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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 

4 Out of the box: deseñar, verificar, documentar. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elabo-
rando esquemas e seleccionando compoñentes. 

     

   CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de 
circuíto ou componente 

Si Si Proba escrita 

   CA4.2 Elaboráronse esquemas das solución Si Si Lista de cotexo 

   CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. Si Si Lista de cotexo 

   CA4.3.1 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes mediante 
cálculos conservadores. 

Si Si Lista de cotexo 

   CA4.3.2 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes, axuntán-
doas mediante simulación 

Si Si Lista de cotexo 

   CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as 
especificacións 

Si Si Lista de cotexo 

   CA4.5 Simulouse o comportamento do circuito Si Si Lista de cotexo 

   CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao 
problema 

Si Si Lista de cotexo 

   CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e 
simulación de circuítos electrónicos 

Si Si Lista de cotexo 
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   CA4.7.1 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas para o 
deseño de circuítos electrónicos. 

Si Si Lista de cotexo 

   CA4.7.2 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas a simula-
ción de circuítos electrónicos 

Si Si Lista de cotexo 

 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpre-
tando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais. 

     

   CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do circui-
to 

Si Si Proba escrita 

   CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para 
verificar o funcionamento do circuito 

Si Si Lista de cotexo 

   CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en 
función do tipo de circuito 

Si Si Proba escrita 

   CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do 
circuíto, ou os seus bloques constitutivos 

Si Si Lista de cotexo 

   CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e 
nas saídas dos bloques 

Si Si Proba escrita 

   CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas 
teóricas ou de funcionamento correctas 

Si Si Lista de cotexo 

   CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes. Non Si Lista de cotexo 

 RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, 
utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. 

     

   CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos electrónicos Si Si Lista de cotexo 

   CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto 
(memoria de funcionamento, proceso de axuste, listaxe de mate-
riais, etc.) 

Si Si Lista de cotexo 
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   CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de blo-
ques, eléctricos, de conexións, etc.) 

Si Si Proba escrita 

   CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de blo-
ques, eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.) 

Si Si Lista de cotexo 

   CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación 
gráfica de circuítos electrónicos. 

Si Si Lista de cotexo 

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

Os CAs que se deben superar minimamente indícanse a continuación de cada RA. 

RA1: Caracteriza minimamente os compoñentes básicos da electrónica analóxica (resistencias, díodos e condensadores) e identifica e distingue a función de bobinas, transistores e amplificadores operacionais. 

UD2: CA1.1, CA1.2, CA1.3, CA1.4, CA1.5, CA1.6, CA1.8, 

RA2: Aplica técnicas de medida e interpreta os valores das magnitudes eléctricas segundo a súa función no circuíto sen relacionalos cos fenómenos físicos. 

UD1: CA2.3, CA2.4, CA2.5.1, CA2.6.1, CA2.7.1, CA2.9, CA2.10 

UD2: CA2.1.2, CA2.5.2, CA2.6.2, CA2.7.2, CA2.10 

RA3: Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e analizando cualitativamente a interrelación dos seus compoñentes. 

UD2: CA3.1, CA3.2 

UD3: CA3.3, CA3.4.1, CA3.4.2, CA3.5, CA3.6, CA3.7, CA3.8 

RA4: Propón solucións tipo básicas con circuítos analóxicos, elaborando esquemas e seleccionando compoñentes mediante cálculos conservadores e sen axustes por simulación. 

UD4: CA4.1, CA4.2, CA4.3.1, CA4.3.2, CA4.4, CA4.5, CA4.6, CA4.7.1, CA4.7.2 

RA5: Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos fronte ao indicado na documentación técnica sen propoñer axustes ou modificacións, interpretando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais. 

UD4: CA5.1, CA5.2, CA5.3, CA5.4, CA5.5, CA5.6 

RA6: Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos de baixa complexidade, utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada cun nivel de calidade mínimo. 

UD4: CA6.1, CA6.2, CA6.3, CA6.4, CA6.5 

Farase fincapé ao alumnado de que aínda que non son obrigatorios estes contidos, si son aconsellables de cara ao curso seguinte.  

Dado que a primeira e segunda avaliación se impartiu con normalidade, e que nesta terceira avaliación se van impartir os contidos previstos, aínda que sen mínimos exixibles, os criterios de cualificación serán os mesmos que 
estaban previstos na programación da materia facendo as seguintes modificacións para que a avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial so teña valor positivo para a cualificación do alumnado: 

 Na terceira avaliación non hai mínimos exixibles. 

 Farase un dobre calculo da nota final, e elíxese a maior delas. Para facer o dobre calculo farase a media das dúas primeiras avaliacións e a media das tres avaliacións.  
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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 A esencia e a forma da electricidade. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
Lista de cotexo 

X     CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. Lista de cotexo 

X     CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros 
eléctricos. 

Proba escrita 

X     CA2.5.1 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de tensión 
en sinais eléctricos. 

Proba escrita 

X     CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou 
equipamento. 

Lista de cotexo 

X     CA2.6.1 Aplicáronse os procedementos de medida de tensión en función do 
aparello ou equipamento. 

Lista de cotexo 

X     CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas. Lista de cotexo 

X     CA2.7.1 Mediuse tensión en xeradores de funcións e fontes de alimentación. Lista de cotexo 

X     CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados. Lista de cotexo 

X     CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida. Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

2 Inside the box: de que están feitos os circuítos? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
Lista de cotexo 

X     CA1.2 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos. Proba escrita 

X     CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes activos. Proba escrita 

X     CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normalizados. Proba escrita 

X     CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. Proba escrita 

X     CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. Lista de cotexo 

X     CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. Lista de cotexo 

X   RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.1 Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos asocia-
dos. 

Proba escrita 

X     CA2.1.2 Relacionáronse as impedancias inductivas e capaticitivas cos fenóme-
nos físicos asociados e as magnitudes eléctricas entre si. 

Proba escrita 

X     CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de parámetros 
eléctricos. 

Proba escrita 

X     CA2.5.2 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de paráme-
tros eléctricos en circuítos electrónicos. 

Proba escrita 

X     CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello ou 
equipamento. 

Lista de cotexo 

X     CA2.6.2 Aplicáronse os procedementos de medida de parámetros eléctricos en 
circuítos electrónicos en función do aparello ou equipamento. 

Lista de cotexo 
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X     CA2.7 Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas. Lista de cotexo 

X     CA2.7.2 Mediuse voltaxe, intensidade e resistencia en circuítos electrónicos 
básicos. 

Lista de cotexo 

X     CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no proceso de medida. Lista de cotexo 

X   RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 
aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes 

 CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos. 
Lista de cotexo 

X     CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes. Lista de cotexo 

X     CA3.2.1 Xustificouse a interrelación dos compoñentes cualitativamente en 
base á topoloxía dos circuítos. 

Lista de cotexo 

X     CA3.2.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes en base á teoría de 
circuítos. 

Lista de cotexo 
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Nº Unidade didáctica 

3 Black box: estruturas que realizan funcións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 
aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes 

 CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas complexos. 
Proba escrita 

 X    CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais. Lista de cotexo 

 X    CA3.4.1 Recoñecéronse as características funcionais. Lista de cotexo 

 X    CA3.4.2 Recoñecéronse características electricamente equivalentes de bloques 
funcionais. 

Lista de cotexo 

 X    CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos electrónicos básicos. Proba escrita 

 X    CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos bloques funcionais. Proba escrita 

 X    CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. Proba escrita 

 X    CA3.8 Simuláronse, montáronse e medíronse parámetros de estruturas de 
circuítos analóxicos tipo 

Lista de cotexo 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que, logo da terceira avaliación, teña algún mínimo non acadado gozará dun período de recuperación no que se lle proporá a realización de actividades, exercicios e prácticas para que poidan acadar unha avaliación 
positiva, facendo fincapé nos mínimos non superados. Estas actividades serán preferentemente presenciais, sendo substituídas por formación a distancia en caso de non poder ser presenciais. 

Valoraranse estas actividades entre 0 e 10 puntos, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 puntos. O seu peso na cualificación final será do 60%. 

O restante 40 % se obterá dunha proba escrita individual, realizada se é posible de forma presencial e se non de maneira telemática, que permita comprobar a consecución da outra parte das competencias mínimas, valorada 
entre 0 e 10 puntos. Será necesario ter unha nota mínima de 5. 

 

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

Realizarase unha proba teórico-práctica con anterioridade á avaliación final. Esta proba constará de dúas partes, cunha duración de entre 2 e 3 horas cada unha: 

- Unha proba presencial escrita, con contidos teóricos e de resolución de problemas típicos. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na nota final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados 
para obter unha cualificación de 5. De non poder ser presencial a proba se realizaría por medios telemáticos. 

- Unha proba presencial práctica, coa montaxe ou simulación dunha actividade de mantemento de equipamentos de electrónica industrial semellante ás realizadas no curso. Cualificarase entre 0 e 10 e o seu peso na no-
ta final será o 50 %, sendo necesario superar todos os mínimos exixibles avaliados para obter unha cualificación de 5. De non poder ser presencial a montaxe sería substituída por unha simulación e realizada por medios 
telemáticos. 
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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 

Non son necesarias medidas de atención á diversidade para o alumnado matriculado neste módulo, agás as particularidades subliñadas de non disposición de acceso a internet. Estase suplindo coa comunicación por correo elec-
trónico e o envío de tarefas mediante fotos realizadas co teléfono móbil. 

 

 


