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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 

6 Mecanizado de placas seguindo o método fotosensíbel. 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utili-
zando software específico, e xustifica a solu-
ción en función das características do circuíto 
electrónico. 

 CA1.6 Preparouse a placa para a óptima transferencia 
das pistas. SI SI LC.1 

 CA1.7 Transferíronse as pistas á placa. SI SI LC.2 

 CA1.8 Eliminouse da placa o material sobrante. SI SI LC.3 

 CA1.9 Realizáronse as probas de fiabilidade da placa. NON SI LC.4 

 CA1.10 Preparouse a placa para a inserción de compo-
ñentes e elementos do circuíto. SI SI LC.5 

 RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplican-
do técnicas de mecanizado, soldadura e aca-
bamento. 

 CA2.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en 
conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsu-
lados, temperaturas, etc.). 

NON SI LC.6 

 CA2.2 Soldáronse os compoñentes electrónicos á placa. SI SI LC.7 

 CA2.3 Montáronse elementos auxiliares (conectadores, 
disipadores, zócolos, etc.). NON SI LC.8 

 CA2.4 Executáronse tarefas de interconexión en conec-
tadores. 

SI SI LC.9 
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Nº Unidade didáctica 

6 Mecanizado de placas seguindo o método fotosensíbel. 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe. NON SI LC.10 

 CA2.8 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada 
tipo de intervención. 

SI SI LC.11 

 RA4 - Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e ambientais, identificando os 
riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que 
supón a manipulación de materiais, ferramentas e uten-
silios. 

NON SI LC.12 

 CA4.2 Respectáronse as normas de seguridade no ma-
nexo de ferramentas e máquinas. SI SI LC.13 

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acci-
dentes na manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas. 

NON SI LC.14 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferra-
mentas e máquinas coas medidas de seguridade e pro-
tección persoal requiridos. 

SI SI LC.15 

 CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contamina-
ción ambiental. SI SI LC.16 

 CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e 
equipamentos como primeiro factor de prevención de 
riscos. 

NON SI LC.17 
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Nº Unidade didáctica 

7 Mecanizado de placas con máquina CN 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utili-
zando software específico, e xustifica a solu-
ción en función das características do circuíto 
electrónico. 

 CA1.8 Eliminouse da placa o material sobrante. SI SI LC.1 

 CA1.9 Realizáronse as probas de fiabilidade da placa. NON SI LC.2 

 CA1.10 Preparouse a placa para a inserción de compo-
ñentes e elementos do circuíto. SI SI LC.3 

 RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplican-
do técnicas de mecanizado, soldadura e aca-
bamento. 

 CA2.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en 
conta cos compoñentes electrónicos (patillaxe, encapsu-
lados, temperaturas, etc.). 

NON SI LC.4 

 CA2.2 Soldáronse os compoñentes electrónicos á placa. SI SI LC.5 

 CA2.3 Montáronse elementos auxiliares (conectadores, 
disipadores, zócolos, etc.). NON SI LC.6 

 CA2.4 Executáronse tarefas de interconexión en conec-
tadores. SI SI LC.7 

 CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe. NON SI LC.8 

 CA2.8 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada 
tipo de intervención. SI SI LC.9 

 RA4 - Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e ambientais, identificando os 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que 
supón a manipulación de materiais, ferramentas e uten-
silios. 

NON SI LC.10 



 

 

Páxina 5 de 14 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Mecanizado de placas con máquina CN 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

riscos asociados e as medidas de protección.  CA4.2 Respectáronse as normas de seguridade no ma-
nexo de ferramentas e máquinas. SI SI LC.11 

 CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de acci-
dentes na manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas. 

NON SI LC.12 

 CA4.4 Relacionouse a manipulación de materiais, ferra-
mentas e máquinas coas medidas de seguridade e pro-
tección persoal requiridos. 

SI SI LC.13 

 CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contamina-
ción ambiental. SI SI LC.14 

 CA4.6 Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e 
equipamentos como primeiro factor de prevención de 
riscos. 

NON SI LC.15 
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Nº Unidade didáctica 

8 Posta a punto dos circuítos electrónicos 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA2 - Constrúe circuítos electrónicos, aplican-
do técnicas de mecanizado, soldadura e aca-
bamento. 

 CA2.5 Mecanizáronse caixas de prototipos electrónicos 
para a colocación de elementos (interruptores, sinaliza-
ción, aparellos de medida, etc.). 

NON SI LC.1 

 CA2.6 Utilizáronse medios de protección contra descar-
gas electrostáticas. SI SI LC.2 

 CA2.7 Aplicáronse os criterios de calidade na montaxe. NON SI LC.3 

 CA2.8 Utilizáronse as ferramentas específicas para cada 
tipo de intervención. SI SI LC.4 

 RA3 - Pon a punto circuítos electrónicos, xus-
tificando os axustes e as verificacións realiza-
dos nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.1 Cargáronse os programas, o firmware e os pará-
metros de configuración. SI SI LC.5 

 CA3.3 Visualizáronse sinais de entrada e saída en blo-
ques e compoñentes. SI SI LC.6 

 CA3.4 Relacionáronse as medidas e as visualizacións cos 
valores esperados. SI SI LC.7 

 CA3.5 Identificáronse as desviacións respecto ao resul-
tado esperado. 

SI SI LC.8 

 CA3.6 Identificáronse os elementos que producen as 
desviacións. SI SI LC.9 
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Nº Unidade didáctica 

8 Posta a punto dos circuítos electrónicos 

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

Desenvolverse 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 CA3.7 Xustificáronse as propostas de modificacións e/ou 
axustes para resolver as desviacións. NON SI LC.10 

 CA3.10 Documentáronse as solucións adoptadas. NON SI LC.11 

  

 

* Se non é posible facer unha proba escrita (de xeito presencial), farase unha proba telemática (PT.) 

 

 

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

 Interpretación de esquemas eléctricos, manexo da simboloxía diversa usada en electrónica, e coñecemento dos diversos compoñentes electrónicos. 
 Edición e creación de esquemas cun programa de CAD electrónico. 
 Edición e creación de deseños PCB co mesmo programa. 
 Uso de programas informáticos usados na edición de esquemas electrónicos. 
 Uso de programas informáticos usados na configuración de circuítos impresos. 
 Técnicas de montaxe de placas. 

 
5.2. Criterios de cualificación 
 
-A cualificación será de 1 a 10 puntos, considerándose necesario para superar o módulo a puntuación mínima de 5 puntos, redondeándose as cualificacións ao enteiro máis próximo. 
-A avaliación farase por trimestre sendo necesario superar cada unha das unidades que compoñen os dous primeiros trimestres para superar a avaliación. A terceira avaliación valora-
rase de xeito positivo para o alumno, de maneira que poderá subir a súa nota final ata nun 10% a través da entrega de traballos e prácticas na aula virtual do módulo. 
-A cualificación das dúas primeiras avaliacións obterase como suma das puntuacións obtidas na parte teórica e na parte práctica puntuadas nunha escala de 0 a 10 aplicando a propor-
ción que se indica para cada parte: 
 

 Parte teórica - Exames: escritos e prácticos (no ordenador): 30 % da nota final 
 Parte práctica - Traballos realizados na aula o longo do curso e presentados en períodos trimestrais: 70% da nota final 

 
Se non é posible realizar as probas de forma presencial debido á situación actual co Covid-19, estas realizaranse de maneira telemática. 
 
Polo tanto, a cualificación final será a media ponderada das dúas primeiras avaliacións, máis a posible suma dun 10% pola valoración positiva da terceira avaliación. 
 
 
Se non é posible realizar as probas de forma presencial debido á situación actual co Covid-19, estas realizaranse de maneira telemática. 
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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 Edición de esquemas de circuítos electrónicos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electróni-
cos, interpretando especificacións de deseño e 
manexando software específico de CAD electró-
nico. 

 CA1.1 Obtívose a información para a realización dos esquemas ou pla-
nos das especificacións de deseño. 

PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA1.2 Organizouse a estrutura e os recursos que cumpra utilizar de 
acordo co programa de deseño. 

LC.1 – Documentación do tema 

 CA1.3 Establecéronse xerarquías, se procede. LC.2 – Documentación do tema 

 CA1.4 Editáronse compoñentes. PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. LC.3 – Documentación do tema 

 CA1.6 Colocáronse compoñentes utilizando librarías. LC.4 – Documentación do tema 

 CA1.7 Debuxáronse alimentacións e terras. PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 

 CA1.8 Debuxáronse liñas e/ou buses de conexión entre os compoñen-
tes. 

PE.4 ou PT*.4 – Documentación do tema 

 CA1.9 Identificáronse os compoñentes polos seus nomes e/ou valores. LC.5 – Documentación do tema 

 CA1.10 Verificouse que o esquema estea libre de violacións eléctricas. LC.6 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

1 Edición de esquemas de circuítos electrónicos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA2 - Simula o funcionamento de circuítos elec-
trónicos, contrasta os resultados obtidos coas 
especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións. LC.7 – Documentación do tema 

 CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas. LC.8 – Documentación do tema 

 CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas. LC.9 – Documentación do tema 

 CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións. PE.5 ou PT*.5 – Documentación do tema 

  

Nº Unidade didáctica 

2 Simulación de circuítos electrónicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA2 - Simula o funcionamento de circuítos elec-
trónicos, contrasta os resultados obtidos coas 
especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.1 Realizáronse simulacións dos circuítos electrónicos. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA2.2 Comparáronse os resultados obtidos nas simulacións coas especi-
ficacións dos circuítos. 

PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións. LC.1 – Documentación do tema 

 CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas. LC.2 – Documentación do tema 

 CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas. LC.3 – Documentación do tema 

 CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións. PE.3 ou PT*.3 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

3 Preparación do esquemático para o deseño PCB 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electróni-
cos, interpretando especificacións de deseño e 
manexando software específico de CAD electró-
nico. 

 CA1.1 Obtívose a información para a realización dos esquemas ou pla-
nos das especificacións de deseño. PE.1 ou PT*.1 – Documentación do tema 

 CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. LC.1 – Documentación do tema 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Deseño de encapsulados 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electróni-
cos, interpretando especificacións de deseño e 
manexando software específico de CAD electró-
nico. 

 CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. 

LC.1 – Documentación do tema 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Deseño PCB 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 
 RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electróni-

cos, interpretando especificacións de deseño e 
 CA1.2 Organizouse a estrutura e os recursos que cumpra utilizar de 

acordo co programa de deseño. 
LC.1 – Documentación do tema 
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Nº Unidade didáctica 

5 Deseño PCB 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

manexando software específico de CAD electró-
nico. 

 CA1.3 Establecéronse xerarquías, se procede. LC.2 – Documentación do tema 

 CA1.4 Editáronse compoñentes. PE.2 ou PT*.2 – Documentación do tema 

 CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. LC.3 – Documentación do tema 

 X 
 RA4 - Cumpre as normas de prevención de ris-

cos laborais e ambientais, identificando os riscos 
asociados e as medidas de protección. 

 CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipu-
lación de materiais, ferramentas e utensilios. 

LC.4 – Documentación do tema 

 CA4.5 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. LC.5 – Documentación do tema 

 

* Se non é posible facer unha proba escrita (de xeito presencial), farase unha proba telemática (PT.) 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

A avaliación do módulo é continua. Como instrumentos de avaliación tomaranse: 
 
- Na primeira avaliación a proba práctica de deseño de placa a partires dun esquema inicial, así como os traballos prácticos de montaxes e as súas memorias. 
- Na segunda avaliación as memorias dos proxectos e os traballos prácticos de deseño PCB dos circuítos presentados. 
 
- Durante o curso a recuperación será automática ca posta o día e a execución dos traballos sen facer ou feitos deficientemente. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Aqueles alumnos que perderan a avaliación continua, poden superar este modulo presentándose a un exame final no mes de xuño, que consistirá nunha proba práctica e outra escrita, 
e que puntuarán ao 50% sobre a nota final do exame. Se non é posible facer as probas de forma presencial, faranse de maneira telemática. 
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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 

Como medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responde globalmente aos obxectivos programados establécense unha serie de medidas como son as seguintes: 
 

- Realización de actividades de xeito crecente en relación ao grao de dificultade. 
- Programación de tarefas guiadas a través da aula virtual para o alumnado que presente un avance máis lento. 
- Apoio puntual para superar os mínimos exixibles. 
- Axuda persoal do profesor ou a través do correo electrónico. 

 
En calquera caso, trátase dunha programación flexible e aberta e que poderá ser adaptada en calquera momento á heteroxeneidade do grupo: as súas motivacións, coñecementos e 
ritmos de aprendizaxe. 

 
 


