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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 Máquinas rotativas de corrente alterna 

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

Desenvolverase neste 
curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Recoñece as características das máquinas rotativas de corrente al-
terna, mediante a realización de cálculos, e describe a súa constitu-
ción e o seu funcionamento. 

 Clasificáronse as máquinas rotativas de corrente alterna. SI SI Cuestionario. 

 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI Cuestionario, esquemas. 

 Identificáronse os elementos que constitúen un motor de indución trifásico. SI SI Cuestionario. 

 Interpretouse a placa de características. SI SI Cuestionario. 

 Describíronse as conexións dos enrodelamentos en relación coa caixa de bornes. SI SI Cuestionario, esquemas. 

 Estableceuse a diferenza de funcionamento dos rotores de gaiola de esquío e bobi-
naxe. 

SI SI Cuestionario. 

 Interpretouse a característica mecánica dun motor de indución. SI SI Cuestionario. 

 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes. SI SI Cuestionario, catálogos. 

 Realizáronse cálculos de comprobación das características descritas na documen-
tación técnica. 

SI SI Exercicios de cálculo, lista de cotexo. 

 Conectáronse os circuítos de máquinas eléctricas rotativas consonte as normas de 
seguridade 

NON NON  

 Inverteuse o sentido de x iro. NON NON  

 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. SI SI Cuestionario, software de simulación. 

 Realizáronse medidas das magnitudes características consonte as normas de se-
guridade. 

NON NON  

 Realizouse un informe técnico cos resultados e as conclusións das medidas. NON NON  
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Nº Unidade didáctica 

9 Transformadores 

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

Desenvolverase neste 
curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Recoñece as características dos transformadores mediante a 
realización de ensaios e cálculos, e describe a súa constitu-
ción e o seu funcionamento. 

 Describíronse os circuítos eléctrico e magnético do transformador monofá-
sico. 

SI SI Cuestionario. 

 Identificouse a simboloxía normalizada. SI SI Cuestionario. 

 Identificáronse as magnitudes nominais na placa de características. SI SI Cuestionario. 

 Realizouse o ensaio en baleiro para determinar a relación de transforma-
ción e as perdas no ferro. 

NON NON  

 Realizouse o ensaio en curtocircuíto para determinar a impedancia de cur-
tocircuíto e as perdas no cobre. 

NON NON  

 Seleccionáronse os equipamentos de medida axeitados. SI SI Cuestionario.  

 Conectáronse adecuadamente os aparellos de medida nos ensaios. NON NON  

 Cumpríronse as medidas de seguridade adecuadas durante os ensaios. NON NON  

 Calculouse o rendemento do transformador. SI SI Exercicios de cálculo, lista de cotexo. 

 Deducíronse as consecuencias dun accidente de curtocircuíto. SI SI Exercicios de cálculo, lista de cotexo. 

 Identificouse o grupo de conexión co esquema de conexións dun transfor-
mador trifásico. 

SI SI Cuestionario. 

 Describíronse as condicións de acoplamento dos transformadores SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo. 

 Consultouse información técnica e comercial de diversos fabricantes. SI SI Catálogos, cuestionario. 
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Nº Unidade didáctica 

10 Seguridade e protección nas instalacións eléctricas 

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

Desenvolverase neste 
curso (si, non) 

Instrumento de avaliación 

Recoñece os efectos da electricidade nas persoas e nas insta-
lacións, e identifica e calcula os dispositivos de protección 
que se deben empregar 

 Manexouse o REBT e a normativa de aplicación en materia de preven-
ción de riscos laborais. 

SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Recoñecéronse os inconvenientes do efecto térmico da electricidade SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Identificáronse os riscos de choque eléctrico nas persoas e os seus efec-
tos fisiolóxicos, así como os factores relacionados. 

SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Identificáronse os riscos de incendio por quecemento. SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Recoñecéronse os tipos de accidentes eléctricos. SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Recoñecéronse os riscos derivados do uso de instalacións eléctricas. SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Interpretáronse as cinco regras de ouro para a realización de traballos 
sen tensión. 

SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Calculouse a sección dos condutores dunha instalación, considerando as 
prescricións regulamentarias. 

SI SI Exercicios de cálculo. 

 Identificáronse as proteccións necesarias dunha instalación contra so-
breintensidades e sobretensións. 

SI SI Exercicios de cálculo, traballo de risco 
eléctrico, táboa de observación. 

 Identificáronse os sistemas de protección contra contactos directos e in-
directos. 

SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Identificáronse os elementos do sistema de posta a terra. SI SI Traballo de risco eléctrico, táboa de ob-
servación. 

 Dimensionouse o sistema de posta a terra. SI SI Exercicios de cálculo, lista de cotexo. 
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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: 

 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm.      
 Realizáronse problemas sobre a variación da resistencia coa temperatura.  
 Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores.    
 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores e resistencias. 
 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos 
 Interpretáronse e realizáronse esquemas de circuítos eléctricos, utilizando simboloxía normalizada.      
 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos.   
 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen conexións serie e paralelo, ou varias mallas. 
 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude. 
 Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos de medida de tensión e intensidade.     
 Recoñecéronse os valores característicos da CA.      
 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en circuítos básicos de CA con resistencia, con autoindución pura e con condensador. 
 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores. 
 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA.      
 Seleccionouse o equipamento de medida axeitado.      
 Identificáronse as dúas formas de conexión dos receptores trifásicos.   
 Realizáronse cálculos de intensidades, tensións e potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrela como en triángulo.  
 Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións monofásicas e trifásicas. 
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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 entregadas na plataforma e unha proba telemática. 
 
A cualificación calcularase do seguinte xeito: 
 

1. Alumnado cunha avaliación suspensa.  
• Para este alumnado a  cualificación da recuperación será : 

Cualificación recuperación = 70% (cualificación da proba telemática)+30% (cualificación media das actividades de recuperación da avaliación suspensa entregadas a través da plataforma). 

• Para obter cualificación positiva na recuperación é condición imprescindible unha cualificación mínima  de 5 puntos tanto na proba como de media das actividades de recuperación, en caso contrario a cualificación 
máxima será de 4 puntos. 

 
2.   Alumnado coa primeira e segunda avaliación suspensas: 

• Para este alumnado a cualificación da recuperación será:  
Cualificación recuperación = 70% (cualificación da proba telemática)+30% (cualificación media das actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación entregadas a través da plataforma). 

• Para obter cualificación positiva na recuperación é condición imprescindible unha cualificación mínima  de 5 puntos tanto na proba como de media das actividades de recuperación, en caso contrario a cualificación 
máxima será de 4 puntos. 

 

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 avaliacións, podendo aumentar a súa 
cualificación en ata 2 puntos polas actividades de ampliación propostas durante a terceira avaliación.  
A cualificación despois de aplicar os  conceptos anteriores non superará os 10 puntos. 
 

2. Alumnado que recupera na terceira avaliación:  
2.1 Alumnado que recupera 1 avaliación: A cualificación final deste alumnado é : 50% (cualificación da avaliación que tiñan xa aprobada) +50% (cualificación da recuperación feita no terceiro trimestre)+20% (cualificación 
media das actividades de ampliación entregadas durante a terceira avaliación a través da plataforma). 
A cualificación despois de aplicar os conceptos anteriores non superará os 10 puntos. 
2.2 Alumnado que recupera 2 avaliacións: A cualificación final deste alumnado é a cualificación da recuperación, podendo aumentar a súa cualificación en ata 2 puntos polas actividades de ampliación propostas durante a 
terceira avaliación. 
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3. Alumnado que despois da recuperación da terceira avaliación ten algunha das dúas primeiras avaliacións pendentes. Para este alumnado farase unha proba final no mes de Xuño, preferentemente presencial. Se as 
circunstancias non o permiten, farase mediante medios telemáticos. Pódense dar as seguintes situacións: 
• Alumnado que ten as dúas avaliacións pendentes: cualificación final do módulo= cualificación da proba final do mes de xuño. 

Para superar o módulo é condición imprescindible que acaden na proba  unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.  
Se superan a proba, a cualificación final obteríase do seguinte xeito: Cualificación final = cualificación da proba final+20% (cualificación media das actividades de ampliación entregadas no terceiro trimestre a través 
da plataforma).  
No caso de que non acaden na proba unha cualificación de 5 puntos, a cualificación máxima do módulo será 4 puntos. 

• Alumnado que ten só unha avaliación pendente: Estes alumnos terían que examinarse na proba final dos RA, CA e contidos da avaliación suspensa.  
Para superar o módulo é condición imprescindible que acaden na proba  unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 
Se superan a proba, a cualificación final obteríase do seguinte xeito: Cualificación final = 50% (cualificación da proba final)+50% (cualificación da avaliación que tiñan aprobada con anterioridade)+ 20% (cualificación 
media das actividades de ampliación entregadas no terceiro trimestre a través da plataforma).  
No caso de que non superen a  proba final, a cualificación máxima será 4 puntos.  

Nota para o cálculo da cualificación final do módulo: Para calcular a cualificación final utilizando as expresións anteriores, as cualificacións das probas (telemática e final), das actividades de recuperación e/ou ampliación  
expresaranse con dous decimais. O resultado obtido na expresión  redondearase ao enteiro superior se o primeiro decimal é 5 ou maior e ao enteiro inferior se o primeiro decimal é menor de 5. 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Fenómenos eléctricos básicos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua apli-
cando principios e conceptos básicos de electricidade. 

 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse correcta-
mente as súas unidades. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Resolvéronse problemas sobre a Lei de Ohm e a variación da resistencia coa 
temperatura. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Recoñecéronse as propiedades e a función dos condensadores. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de condensadores. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 
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Nº Unidade didáctica 

2 Circuítos eléctricos de corrente continua 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua apli-
cando principios e conceptos básicos de electricidade. 

 Identificouse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos eléctricos. Cuestionarios, proba escrita. 

 Identificáronse as principais magnitudes eléctricas e utilizáronse correcta-
mente as súas unidades. 

Cuestionario, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e rendemento eléctricos. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Determinación de parámetros eléctricos en circuítos de corrente continua 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Realiza cálculos e medidas en circuítos básicos de corrente continua aplicando 
principios e conceptos básicos de electricidade. 

 Simplificáronse agrupacións serie-paralelo de resistencias. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de CC que abranguen conexións 
serie e paralelo, ou varias mallas. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Identificáronse as características e as formas de conexión de aparellos de me-
dida de tensión e intensidade. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita, software de simulación. 

 Realizáronse medidas de tensión e intensidade tendo en conta as normas de 
seguridade dos equipamentos e das persoas. 

Cuestionarios, proba escrita, software de si-
mulación. 

 Utilizáronse correctamente as unidades de cada magnitude. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as interaccións entre campos magnéticos e condutores eléctricos, e relaciona a Lei de Faraday co principio de funcionamento das máquinas eléctricas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Recoñece os principios do electromagnetismo, describe as interaccións entre 
campos magnéticos e condutores eléctricos, e relaciona a Lei de Faraday co 
principio de funcionamento das máquinas eléctricas. 

 Recoñecéronse as características dos imáns e dos campos magnéticos que ori-
xinan. 

Cuestionario. 

 Recoñecéronse os campos magnéticos creados por condutores percorridos por 
correntes eléctricas 

Cuestionario. 

 Relacionouse a Lei de indución de Faraday coa produción e a utilización da 
enerxía eléctrica. 

Cuestionario. 

 
Nº Unidade didáctica 

5 Circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA monofásica, aplicando 
as técnicas máis axeitadas. 

 Identificáronse as características dun sinal sinusoidal. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Recoñecéronse os valores característicos da CA. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Describíronse as relacións entre tensión, intensidade e potencia en circuítos 
básicos de CA con resistencia, con autoindución pura e con condensador. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Realizáronse cálculos de tensión, intensidade e potencia en circuítos de CA con 
acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Debuxáronse os triángulos de impedancias, tensións e potencias en circuítos 
de CA con acoplamento serie de resistencias, bobinas e condensadores. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 
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 Calculouse o factor de potencia de circuítos de CA Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Relacionouse o factor de potencia co consumo de enerxía eléctrica. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia dunha instalación. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 
Nº Unidade didáctica 

6 Circuítos eléctricos de corrente alterna trifásica 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de CA trifásica, aplicando as 
técnicas máis axeitadas. 

 Identificáronse as dúas formas de conexión dos receptores trifásicos. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Recoñeceuse a diferenza entre receptores equilibrados e desequilibrados Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Realizáronse cálculos de intensidades, tensións e potencias en receptores trifá-
sicos equilibrados, conectados tanto en estrela como en triángulo. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Realizáronse cálculos de mellora do factor de potencia en instalacións trifási-
cas. 

Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 Identificouse o xeito de corrixir o factor de potencia nunha instalación. Cuestionarios, exercicios de cálculo, proba es-
crita. 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

O alumnado que teña suspensa algunha das dúas primeiras avaliacións ou as dúas poderán recuperalas durante o período da terceira avaliación. Para elo, poñeranse actividades de recuperación de cada avaliación na plataforma e 
unha proba a través da plataforma. A ponderación das actividades de recuperación e da proba están indicadas no apartado de cualificación.  
 
O alumnado terá que facer as actividades de recuperación correspondentes á avaliación ou avaliacións suspensas. Só se cualificarán as actividades entregadas no prazo indicado. 
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A proba terá 1 único intento e tempo limitado. Haberá probas distintas segundo as avaliacións suspensas. 
 
Para lograr a recuperación, o alumno debe cumprir as seguintes condicións: 

1. Cualificación mínima na proba : 5 puntos 
2. Cualificación mínima das actividades de recuperación: 5 puntos ( media das actividades de recuperación da avaliación ou das avaliacións suspensas, segundo o caso) 

 
Proba final: Para o alumnado que despois de celebrada a terceira avaliación siga tendo suspensa algunha das dúas primeiras avaliacións ou as dúas haberá un período de recuperación no que se realizarán actividades de repaso, 
tanto a través da plataforma como nas titorías presenciais (se pode ser). Este alumnado ten dereito a unha proba final no mes de xuño, cunha ponderación dun 100%.  
 
Para superar o módulo o alumnado debe obter unha cualificación mínima na proba final de 5 puntos. A proba final será presencial, se as circunstancias o permiten, e en caso contrario telemática. A proba de avaliación final 
basearase en contidos dos indicados como mínimos exixibles nesta programación e cada alumno terá que examinarse da/s avaliacións que teña suspensas. 
 

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

Neste tipo de ensinanzas non é aplicable a perda de dereito á avaliación continua. 

 

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 plataforma proporcionarase unha atención individualizada ás dificultades que poidan ter os alumnos tanto nas actividades de reforzo e recuperación, como nas actividades de ampliación. 
 

 
 


