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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 

7 Instalacións eléctricas de enlace 

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

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Configura instalacións de enlace, con selección dos elementos que as com-
poñen e do seu emprazamento. 

 Interpretouse o proxecto de instalación de enlace, para o que se 
identificaron as condicións de montaxe e as características dos ele-
mentos que a compoñen: caixa xeral de protección, seccións da liña 
xeral de alimentación e derivacións individuais, contadores. 

SI SI Proxecto. 

 Realizouse a previsión de carga da instalación tendo en conta as 
prescricións regulamentarias e os requisitos da clientela. 

SI SI Exercicios de cálculo, lista de cotexo. 

 Seleccionouse o esquema da instalación de enlace adecuado ás ca-
racterísticas do edificio (unifamiliar, de vivendas, concentración de 
industrias, etc.). 

SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, lista de 
cotexo. 

 Seleccionouse a caixa xeral de protección SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo. 

 Dimensionouse a liña xeral de alimentación e as derivacións indivi-
duais 

SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, lista de 
cotexo. 

 Determinouse a localización dos contadores. SI SI Cuestionario. 

 Determinouse a localización dos cadros xerais de mando e protec-
ción 

SI SI Cuestionario. 

 Dimensionáronse os dispositivos xerais e individuais de mando e 
protección, e o sistema de control de potencia. 

SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, lista de 
cotexo. 

 Seleccionouse o cadro xeral de mando e protección. SI SI Cuestionario, exercicios de cálculo, lista de 
cotexo. 



 

 

Páxina 3 de 12 
 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Documentación, tramitación e posta en servizo das instalacións 

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

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 

Configura instalacións de enlace, con selección dos elementos que as 
compoñen e do seu emprazamento. 

 

 

  

 Elaborouse a memoria técnica de deseño. SI SI Memoria técnica, lista de cotexo. 

 Describiuse o procedemento de verificación do correcto funciona-
mento da instalación. 

SI SI Cuestionario. 

 Formalizouse o certificado de instalación e a solicitude de subminis-
tración nos impresos oficiais correspondentes 

SI NON  

Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento das instala-
cións de enlace 

 Identificáronse os procedementos de montaxe das partes da instala-
ción: caixa xeral de protección, liña xeral de alimentación, deriva-
cións individuais, contadores, e dispositivos xerais e individuais de 
mando e protección. 

SI NON  

 Conectouse a caixa xeral de protección. SI NON  

 Montouse unha liña xeral de alimentación de condutores illados 
baixo tubaxe, en montaxe superficial. 

SI NON  

 Elaborouse un esbozo da centralización de contadores. SI NON  

 Conectáronse as unidades funcionais dunha centralización de conta-
dores sinxela con discriminación horaria. 

SI NON  

 Montouse unha derivación individual de condutores illados, baixo 
tubaxe, en montaxe superficial e tendo en conta as especificacións 
da normativa. 

SI NON  

 Diagnosticáronse as causas de avarías simuladas nunha instalación 
eléctrica de enlace. 

SI NON  
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 Efectuáronse medidas de parámetros característicos. SI NON  

 Elaborouse un informe das actividades realizadas e os resultados ob-
tidos. 

SI NON  

Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección am-
biental 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os me-
dios de transporte. 

SI SI Cuestionario, traballo de seguridade no mon-
taxe e mantemento de instalacións eléctricas, 

táboa de observación. 

 Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade. SI NON  

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipu-
lación de materiais, ferramentas, máquinas de corte e conforma-
ción, etc. 

SI SI Cuestionario, traballo escrito de seguridade, 
táboa de observación. 

 Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (protec-
cións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) 
que se deben empregar nas operacións de mecanizado. 

SI SI Traballo escrito de seguridade, táboa de ob-
servación. 

 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal 
que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións 
de montaxe e mantemento de instalacións de enlace, e as súas ins-
talacións asociadas. 

SI SI Traballo escrito de seguridade, táboa de ob-
servación. 

 Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno 
ambiental. 

SI SI Cuestionario, proba escrita. 

 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. SI SI Traballo escrito de seguridade, táboa de ob-
servación. 

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

SI SI Traballo escrito de seguridade, táboa de ob-
servación. 

 Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 
coas medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

SI SI Traballo escrito de seguridade, táboa de ob-
servación. 
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Nº Unidade didáctica 

9 Tarifas eléctricas 

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

Desenvolve-
rase neste 

curso 
(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Configura instalacións de enlace, con selección dos elementos que as 
compoñen e do seu emprazamento. 

 Seleccionouse o sistema de control de enerxía específico e as tarifas 
asociadas. 

SI SI Cuestionario,  exercicios de cálculo, lista de 
cotexo. 

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: 
 Identificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea de media tensión(apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función.  
 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea de media tensión (condutores, gabias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa función.  
 Recoñecéronse a función do centro de transformación e a súa situación na rede de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.   
 Clasificáronse os centros de transformación. 
 Coñecéronse as partes e as proteccións do transformador de distribución. 
 Identificáronse os tipos de transformadores de distribución. 
 Identificáronse as partes fundamentais dun centro de transformación.   
 Describíronse as características, a función e o mando dos aparellos de manobra e dos elementos de protección.        
 Describíronse a función, as características e a sinalizacións dos tipos de celas. 
 Interpretáronse esquemas eléctricos unifilares dos tipos de centros de transformación e das disposicións de celas.   
 Identificáronse os aparellos de manobra e os elementos de protección das cela  
 Identificáronse as características e as conexións dos cadros de distribución de baixa tensión. 
 Describíronse as fases e os procedementos de conexión do transformador e das celas.  
 Recoñecéronse as instrucións xerais para a realización de manobras nun centro de transformación.  
 Detalláronse as manobras que cumpra realizar nas celas, na orde correcta e sobre os elementos axeitado 
 Describíronse as operacións de seguridade previas á intervención: corte de fontes de tensión, encravamentos e bloqueos, detección de ausencia de tensión, etc. 
 Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento de centros de transformación, e as súas 

instalacións asociadas. 
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 Identificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea de BT (apoios, condutores, accesorios de suxeición, etc.) e dunha rede subterránea de BT (condutores, gabias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, 
etc.) tendo en conta a súa función 

 Realizouse o cálculo para a determinación do condutor seguindo as prescricións regulamentarias. 
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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 Estrutura do sistema eléctrico e distribución en media tensión 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe  Instrumento de avaliación 

x   Identifica a configuración dunha rede de distribución en alta tensión, recoñece 
os seus compoñentes e describe as súas características segundo o tipo de ins-
talación. 

 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea (apoios, condutores, 
accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función. 

Cuestionario, proba escrita. 

 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea (condutores, ga-
bias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa 
función. 

Cuestionario, proba escrita. 

 Identificáronse os elementos da rede coa súa representación simbólica nos 
planos e nos esquemas que caracterizan a instalación. 

Cuestionario, proxecto, proba escrita. 
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x   Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento de redes aéreas e 
subterráneas de alta tensión, aplicando as técnicas correspondentes. 

 Describíronse as fases e os procedementos de tendido dos cables. Cuestionario, proba escrita. 

x   Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, 
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para 
os previr. 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos ma-
teriais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. 

Cuestionario, proba escrita. 

 
Nº Unidade didáctica 

2 Centros de transformación I: O transformador 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe    Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   Identifica a configuración e os tipos de centros de transformación, e describe 
as características e as funcións de cada elemento. 

 Recoñeceuse a función do centro de transformación e a súa situación na rede 
de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica. 

Cuestionario, proba escrita. 

 Clasificáronse os centros de transformación. Cuestionario, proba escrita. 

 Identificáronse as partes fundamentais dun centro de transformación. Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Identificáronse os tipos e características dos transformadores de distribución Cuestionario, exercicios de cálculo,  proba es-
crita. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Centros de transformación II: Outros compoñentes 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Identifica a configuración e os tipos de centros de transformación, e describe 
as características e as funcións de cada elemento. 

 Identificáronse as partes fundamentais dun centro de transformación. Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Describiuse a función, as características e a sinalizacións dos tipos de celas. Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Interpretáronse esquemas eléctricos unifilares dos tipos de centros de trans-
formación e das disposicións de celas. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 
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 Identificáronse os aparellos de manobra e os elementos de protección das ce-
las. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Describíronse as características, a función e o mando dos aparellos de mano-
bra e dos elementos de protección. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Identificáronse as características e as conexións dos cadros de distribución de 
baixa tensión. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Describiuse a instalación de posta a terra dun centro de transformación. Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 
Nº Unidade didáctica 

4 Centros de transformación III: Operacións e manobras 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 
 

x  Recoñece os procedementos de mantemento dos centros de transformación 
mediante a análise de protocolos, e identifica actividades. 

 Recoñecéronse as instrucións xerais para a realización de manobras nun cen-
tro de transformación. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 Detalláronse as manobras que cumpra realizar nas celas, na orde correcta e so-
bre os elementos axeitados. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita, simu-
lador de centros de transformación. 

 x  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, 
e identifica os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para 
os previr. 

 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos ma-
teriais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte. 

Cuestionario,  proba escrita. 

 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

Cuestionario, proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

5 Redes de distribución eléctrica en BT I: aéreas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Identifica a configuración dunha rede de distribución en baixa tensión, dunha 
acometida e dunha rede de iluminación exterior, recoñece os seus compoñen-
tes e describe as súas características segundo o tipo de instalación. 

 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede aérea (apoios, condutores, 
accesorios de suxeición, etc.) tendo en conta a súa función 

Cuestionario, esquemas, proxectos, proba es-
crita 

 Realizouse o cálculo para a determinación do condutor seguindo as prescri-
cións regulamentarias. 

Exercicios de cálculo, proba escrita. 

 Recoñeceuse a normativa. Cuestionario, exercicios de cálculo, proba es-
crita 

 Verificouse o cumprimento da normativa sobre cruzamentos, proximidades e 
paralelismos nas instalacións que afectan á rede. 

Cuestionario, esquemas, proba escrita. 

 
Nº Unidade didáctica 

6 Redes de distribución eléctrica en BT II: subterráneas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  Identifica a configuración dunha rede de distribución en baixa tensión, dunha 
acometida e dunha rede de iluminación exterior, recoñece os seus compoñen-
tes e describe as súas características segundo o tipo de instalación. 

 Clasificáronse os tipos de elementos dunha rede subterránea (condutores, ga-
bias, rexistros, galerías, accesorios de sinalizacións, etc.) tendo en conta a súa 
función. 

Cuestionario, esquemas, proxectos,proba es-
crita. 

 Realizouse o cálculo para a determinación do condutor seguindo as prescri-
cións regulamentarias. 

Cuestionario, exercicios de cálculo, proba es-
crita 

 Recoñeceuse a normativa no trazado da rede e a relativa ás distancias regula-
mentarias. 

Cuestionario, proxectos, proba escrita. 

 Verificouse o cumprimento da normativa sobre cruzamentos, proximidades e 
paralelismos nas instalacións que afectan á rede. 

Cuestionario, proxectos, proba escrita. 
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   Realiza e describe operacións de montaxe e mantemento dunha rede subte-
rránea de baixa tensión, dunha acometida subterránea e dunha rede subterrá-
nea de iluminación exterior aplicando as técnicas correspondentes. 

 Describíronse as fases e os procedementos de apertura e acondicionamento 
de gabias. 

Cuestionario, proba escrita. 

 Describíronse as fases e os procedementos de tendido dos cables directa-
mente enterrados e baixo tubaxe. 

Cuestionario, proba escrita. 

 

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. 
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. 

 


