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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

Nesta modalidade de formación, para este módulo concreto rematou a docencia o día 9 de marzo como estaba previsto na programación inicial, co que 

non existen CA afactados no terceiro trimestre. 

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

       

       

       

       

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

Neste módulo xa se rematou a docencia antes do comezo do estado de alarma, polo que non se ve afectado ningún criterio de avaliación do módulo. 
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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 Introdución a Electrónica. Codificación da información. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas carac-
terísticas e as súas aplicacións. 

 CA1.1 Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

Nº Unidade didáctica 

2 Circuítos combinacionais MSI. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Recoñece circuítos lóxicos combinacionais, e determina as súas caracte-
rísticas e as súas aplicacións 

 CA1.2 Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos 
electrónicos dixitais. 

Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

X   CA1.3 Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

X   CA1.4 Interpretáronse as funcións combinacionais básicas Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

X   CA1.5 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

X   CA1.8 Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 

 X   CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de 
diferentes fabricantes. 

Proba escrita sobre os contidos relacionados 
con este CA. 
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Nº Unidade didáctica 

3 Circuítos secuenciais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA2 - Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e determina as súas característi-
cas e as súas aplicacións 

 CA2.1 Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA2.2 Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA2.3 Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA2.4 Identificouse a simboloxía normalizada PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA2.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de 
diversos fabricantes. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

4 Compoñentes dos circuítos electrónicos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas carac-
terísticas e as súas aplicacións 

 CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA1.2 Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os 
circuítos con compoñentes pasivos. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA1.5 Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos 
esquemas 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

5 Circuítos de rectificación e filtrado 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X   RA1 - Recoñece circuítos de rectificación e filtraxe, e determina as súas carac-  CA1.1 Recoñecéronse os compoñentes PE sobre os contidos relacionados con este CA 
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X  terísticas e as súas aplicacións.  CA1.4 Identificouse a simboloxía normalizada PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA1.6 Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA1.9 Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

X   CA1.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de 
diversos fabricantes. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

6 Fontes de alimentación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA2 - Recoñece fontes de alimentación, e determina as súas características e 
as súas aplicacións 

 CA2.1 Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmuta-
das. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA2.2 Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os sistemas 
completos de alimentación. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA2.3 Identificáronse as características máis salientables proporcionadas por 
fabricantes consultando información técnica e comercial. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA2.4 Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA2.6 Describíronse as aplicacións reais. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA2.8 Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

7 Amplificadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA3 - Recoñece circuítos amplificadores, e determina as súas características e  CA3.1 Describíronse os tipos de circuítos amplificadores PE sobre os contidos relacionados con este CA 
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 X as súas aplicacións.  CA3.2 Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplifi-
cadores 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA3.3 Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos 
esquemas 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA3.7 Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA3.8 Consultouse e interpretouse información técnica e comercial de 
diversos fabricantes 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

8 Sistemas electrónicos de potencia. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  RA4 - Recoñece sistemas electrónicos de potencia, e verifica as súas caracterís-
ticas e o seu funcionamento. 

 CA4.1 Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA4.2 Identificouse a función de cada bloque do sistema. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA4.3 Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes. PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA4.6 Identificouse a simboloxía normalizada PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA4.9 Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación contro-
lados 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA4.10 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de 
diversos fabricantes. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

Nº Unidade didáctica 

9 Osciladores e temporizadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X  CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e oscila-
ción con dispositivos integrados. 

 CA5.1 Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e 
oscilación con dispositivos integrados. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 
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 X  CA5.2 Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA5.4 Identificouse a simboloxía normalizada PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA5.5 Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA5.8 Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos integra-
dos de temporización e oscilación. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 X  CA5.9 Consultouse e interpretouse a información técnica e comercial de 
diversos fabricantes. 

PE sobre os contidos relacionados con este CA 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

As tarefas de recuperación consistirán en 3 probas a través da plataforma de carácter obrigatorio a realizar nas datas que serán publicadas na plataforma Platega coa suficiente antela-
ción (mínimo 15 días antes da realización das mesmas). Ditas probas consistirán nunha secuencia de cuestións teóricas e prácticas a resolver polo alumnado nun tempo non superior a 
2 horas (40 minutos por cada unha das 3 probas consideradas). 
Cada alumno/a terá que realizar as probas que non teña superado na avaliación precedente. 
 
Para o cálculo da nota final terase en conta a cualificación máis alta das correspondentes a de avaliación e a de recuperación, tendo en conta que en este tipo de réxime educativo 
pódense aprobar as Unidades Formativas de menor duración de maneira independente. A proba 1 corresponderá a Unidade Formativa 1 e as probas 2 e 3 corresponden a Unidade 
Formativa 2. De non superar completamente o módulo, a nota da Unidade Formativa 1 será a correspondente a proba 1 e a nota da Unidade Formativa 2 será a media aritmética entre 
as notas da proba 2 e 3, sendo necesario obter en cada unha de elas unha nota igual ou superior a 5 puntos sobre 10, para poder aprobar a Unidade Formativa considerada. 
Todas as notas finais que conteñan decimais por debaixo de 5 serán redondeadas ao enteiro inmediatamente inferior. En caso contrario serán redondeadas ao enteiro inmediatamen-
te superior, excepto nos casos 4,5 4,6 4,7 4,8 e 4,9, que serán redondeadas a 4. 
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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 procedemento de perda de dereito a avaliación continua non se contempla nesta modalidade de formación 
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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 

Nas dúas primeiras avaliacións non se detectou  alumnado con necesidades educativas especiais, pero se houbese unha detección tardía de algún caso deste tipo terase en conta  os 
protocolos oficiais da Xunta na páxina educonvives.gal e as indicacións do Departamento de Orientación. 

 

 


