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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 

 Non Procede 

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 
Os mínimos esixibles son 

Ud1 

CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo. 

CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos auxiliares. 

CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos. 

CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica. 

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado. 

CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou equipamento. 

CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección. 

CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación. 

CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser asumido polo xerador do vehículo. 
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CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 

Ud2 

CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos. 

CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares, aplicando a simboloxía específica. 

CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 

CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técnicas. 

CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 

CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a causa e o síntoma observado. 

CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou equipamento. 

CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros obtidos. 

CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección. 

CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

Ud3 

CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 

CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simboloxía específica. 

CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de comunicación, como os codificadores, multiplexores, transceptores, etc. 

CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas nos vehículos. 

CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización das avarías. 

CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións técnicas. 

CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesarios, e seleccionouse o punto de medida. 

CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades 

CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecánica 

Citerios de avaliación.  

Os cuestionarios on-line de avaliación (cuestionario ELECTUDE, google forms ou Moodle) recollerán os criterios de cualificación considerados mínimos imprescindibles para aprobar. O peso de cada parte aparece expresado na taboa dos 
instrumentos de avaliación O alumnado será informado do tempo que terá para realizar cada proba on-line, a non realización das probas en tempo e forma supón un cero en cada cuetionario non relizado. 
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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 Circuítos de alumeado e sinalización 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 - Recoñece a funciona-
lidade e a constitución dos 
elementos e dos conxuntos 
que compoñen os circuítos 
eléctricos auxiliares de ve-
hículos, e describe o seu 
funcionamento. 

▪ CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo. 

▪ CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

▪ CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos auxi-
liares. 

▪ CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos. 

▪ CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares, apli-
cando a simboloxía específica. 

▪ Realizar Curso on-line de Alumbrado -
Electude ao 100% para correxir o seguinte 
cuestionario 

o Cuestionarios de Alumbrado  Electude 
avaliado en % 

o O peso será do 30% da UD 

 

x  ▪ RA2 - Localiza avarías dos 
sistemas eléctricos auxil-
iares, tendo en conta a rel-
ación entre os síntomas, os 
efectos e as súas causas. 

▪ CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

▪ CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 

▪ CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 

▪ CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a 
causa e o síntoma observado. 

▪ CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou 
equipamento. 

▪ CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros obtidos. 

▪ CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección. 

▪ CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar Curso de Comprobaciones eléctri-
cas-Electude ao 100% para correxir o se-
guinte cuestionario 

o Cuestionarios de Comprobaciones 
eléctricas-avaliado en % 

o O peso será do 30% da UD 
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x  ▪ RA3 - Realiza o mante-
mento e repara os sistemas 
eléctricos auxiliares, para o 
que interpreta e aplica os 
procedementos estableci-
dos e as especificacións 
técnicas 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, 
montaxe e regulación. 

▪ CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os sistemas eléctricos auxiliares. 

▪ CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as 
especificacións técnicas. 

▪ CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos. 

▪ CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 10% da UD 

 

x  ▪ RA4 - Monta novas in-
stalacións e realiza modifi-
cacións nas existentes, para 
o que selecciona os pro-
cedementos, os materiais, 
os compoñentes e os ele-
mentos necesarios. 

▪ CA4.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica e a normativa relacionadas coa modificación ou a nova instalación. 

▪ CA4.2 Seleccionáronse os materiais necesarios para efectuar a montaxe, e determináronse as seccións de condutores e os medios 
de protección. 

▪ CA4.3 Calculouse o consumo enerxético da nova instalación, e determinouse se pode ser asumido polo xerador do vehículo. 

▪ CA4.4 Realizouse o proceso de preparación, para o que se desmontaron e se montaron os accesorios e os gornecementos necesa-
rios. 

▪ CA4.5 Realizouse a instalación e a montaxe do novo equipamento, ou a modificación, seguindo especificacións. 

▪ CA4.6 Determinouse a fixación máis adecuada á carrozaría para conseguir a ausencia de ruídos e deterioracións. 

▪ CA4.7 Verificouse o funcionamento da modificación ou da nova instalación, e comprobouse que non provoque anomalías nin 
interferencias con outros sistemas do vehículo. 

▪ CA4.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 20% da UD 

 

x  ▪ RA5 - Cumpre as normas de 
prevención de riscos la-
borais e de protección am-
biental, e identifica os riscos 
asociados, así como as me-
didas e os equipamentos 
para os previr. 

▪ CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica. 

▪ CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de opera-
cións na área de electromecánica. 

▪ CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados. 

▪ CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

▪ CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

▪ CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 10% da UD 
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Nº Unidade didáctica 

2 Circuítos eléctricos auxiliares e sistemas de axuda á conducción 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x ▪ RA1 - Recoñece a funcionali-

dade e a constitución dos ele-
mentos e dos conxuntos que 
compoñen os circuítos eléctri-
cos auxiliares de vehículos, e 
describe o seu funcionamento. 

▪ CA1.1 Identificáronse os elementos os circuítos eléctricos auxiliares e a súa situación no vehículo. 

▪ CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

▪ CA1.3 Relacionáronse as leis e as regras eléctricas co funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos eléctricos auxi-
liares. 

▪ CA1.4 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os esquemas dos circuítos eléctricos, e recoñeceuse a súa funcionalidade e os seus elementos. 

▪ CA1.6 Representáronse esquemas dos sistemas de iluminación, manobra, control, sinalización e outros sistemas auxiliares, apli-
cando a simboloxía específica. 

▪ Realizar Curso de Sensores -Electude ao 
100% para correxir o seguinte cuestiona-
rio 

o Cuestionarios de Sensores  Electude 
avaliado en % 

o O peso será do 40% da UD 

 

 x ▪ RA2 - Localiza avarías dos 
sistemas eléctricos auxiliares, 
tendo en conta a relación entre 
os síntomas, os efectos e as 
súas causas. 

▪ CA2.1 Seleccionouse e interpretouse a documentación técnica necesaria. 

▪ CA2.2 Identificouse no vehículo o sistema ou elemento que cumpra comprobar. 

▪ CA2.3 Preparouse e calibrouse o equipamento de medida seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA2.4 Conectouse o equipamento logo da selección do punto de medida correcto. 

▪ CA2.5 Identificáronse as variacións no funcionamento dos compoñentes e as súas anomalías, tendo en conta a relación entre a 
causa e o síntoma observado. 

▪ CA2.6 Obtivéronse os valores das medidas e asignóuselles a aproximación adecuada, segundo a precisión do instrumento ou 
equipamento. 

▪ CA2.7 Verificáronse as unidades de xestión electrónica e interpretáronse os parámetros obtidos. 

▪ CA2.8 Explicáronse as causas das avarías, reproducíndoas e seguindo o proceso de corrección. 

▪ CA2.9 Determináronse os elementos para substituír ou reparar. 

▪ CA2.10 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar Curso de Comprobaciones eléctri-
cas-Electude ao 100% para correxir o se-
guinte cuestionario 

o Cuestionarios de Comprobaciones 
eléctricas-avaliado en % 

o O peso será do 40% da UD 
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 x ▪ RA3 - Realiza o mantemento e 
repara os sistemas eléctricos 
auxiliares, para o que interpre-
ta e aplica os procedementos 
establecidos e as especifica-
cións técnicas. 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, 
montaxe e regulación. 

▪ CA3.2 Desmontáronse e montáronse os elementos e os conxuntos que compoñen os sistemas eléctricos auxiliares. 

▪ CA3.3 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas eléctricos auxiliares, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as 
especificacións técnicas. 

▪ CA3.5 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.6 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos. 

▪ CA3.7 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade do sistema. 

▪ CA3.8 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar Curso de Cálculo de circuitos ao 
100% para correxir o seguinte cuestiona-
rio 

o Cuestionarios de Cálculo de circuitos 
avaliado en % 

o O peso será do 10% da UD 

 

 

 x ▪ RA5 - 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. 

▪ CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica. 

▪ CA5.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de opera-
cións na área de electromecánica. 

▪ CA5.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados. 

▪ CA5.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

▪ CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

▪ CA5.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 10% da UD 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Redes multiplexadas e inalámbricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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 x ▪ RA1 - Recoñece a fun-
cionalidade e a constitu-
ción dos elementos e dos 
conxuntos que compoñen 
a rede multiplexada do 
vehículo, e describe o seu 
funcionamento 

▪ CA1.2 Describiuse o funcionamento dos elementos e os conxuntos dos circuítos. 

▪ CA1.3 Describíronse as arquitecturas das redes multiplexadas. 

▪ CA1.4 Describíronse os protocolos e o medio físico de transmisión de datos. 

▪ CA1.5 Interpretáronse os parámetros de funcionamento. 

▪ CA1.6 Representáronse esquemas das arquitecturas multiplexadas, con aplicación da simboloxía específica. 

▪ Realizar Curso de Redes Multiplexadas-
Electude ao 100% para correxir o seguinte 
cuestionario 

o Cuestionarios de Redes Multiplexadas 
eléctricas-avaliado en % 

o O peso será do 40% da UD 

 

 x ▪ RA2 - Localiza avarías nas 
redes de comunicación 
de datos, tendo en conta 
a relación entre os sínto-
mas, os efectos e as súas 
causas. 

▪ CA2.1 Identificáronse as características dos principais dispositivos utilizados nas redes de comunicación, como os codificadores, 
multiplexores, transceptores, etc. 

▪ CA2.2 Describíronse as arquitecturas das redes de comunicación de datos máis usadas nos vehículos. 

▪ CA2.3 Aplicáronse os protocolos de comunicación das redes de transmisión de datos máis usadas en vehículos. 

▪ CA2.4 Identificáronse no vehículo os elementos que cumpra comprobar para a localización das avarías. 

▪ CA2.5 Extraéronse os datos das centrais electrónicas, de acordo coas especificacións técnicas. 

▪ CA2.6 Localizáronse avarías nas redes de comunicación, utilizando os equipamentos necesarios, e seleccionouse o punto de medi-
da. 

▪ CA2.7 Realizáronse as operacións necesarias para reparar avarías nas redes de comunicación, seguindo especificacións técnicas. 

▪ CA2.8 Planificouse de xeito metódico a realización das actividades, en previsión de posibles dificultades. 

▪ CA2.9 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar Curso de Comprobaciones eléctri-
cas-Electude ao 100% para correxir o se-
guinte cuestionario 

o Cuestionarios de Comprobaciones 
eléctricas-avaliado en % 

o O peso será do 40% da UD 

 

 x ▪ RA3 - Realiza o mante-
mento e repara as redes 
de comunicación de da-
tos, para o que interpreta 
e aplica os procedemen-
tos establecidos e as es-
pecificacións técnicas 

▪ CA3.1 Seleccionáronse os medios, as ferramentas e os utensilios específicos necesarios para realizar o proceso de desmontaxe, 
montaxe e regulación. 

▪ CA3.2 Realizáronse axustes de parámetros nos elementos dos sistemas multiplexados, seguindo as especificacións técnicas. 

▪ CA3.3 Substituíronse e reparáronse elementos mecánicos, eléctricos, electromagnéticos, electrónicos ou ópticos, seguindo as 
especificacións técnicas. 

▪ CA3.4 Borráronse as memorias de avarías das unidades de control electrónico. 

▪ CA3.5 Adaptáronse e codificáronse as unidades de control e os compoñentes electrónicos substituídos. 

▪ CA3.6 Verificouse que tras a reparación se restitúa a funcionalidade ao sistema. 

▪ CA3.7 Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 10% da UD 
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 x ▪ RA4 - Cumpre as normas 
de prevención de riscos 
laborais e de protección 
ambiental, e identifica os 
riscos asociados, así como 
as medidas e os equi-
pamentos para os previr. 

▪ CA4.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do 
taller de electromecánica. 

▪ CA4.2 Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións 
na área de electromecánica. 

▪ CA4.3 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os 
equipamentos de traballo empregados. 

▪ CA4.4 Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos. 

▪ CA4.5 Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 

▪ CA4.6 Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental nas operacións realizadas. 

▪ Realizar un cuestionario on-line mediante 
google forms o moodle 

o O peso será do 10% da UD 

 

 

 

 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Ao alumnado proporánselle unha serie de actividades en forma de cursos online na plataforma ELECTUDE, Moodle ou Google forms.  Os cursos específícanse na táboa anterior.  

 

Os cursos non se avaliarán, sendo imprescindible completalos na súa totalidade e en prazo, para poder facer o cuestionario de avaliación que corresponde  a cada curso.  

 

Os cuestionarios, ou probas de avaliación, realizaranse a través da propia aplicación ELECTUDE ou a través da formularios Google forms ou a a través da aula virtual Moodle. 

.TODOS OS CURSOS ELECTUDE ON-LINE, CUESTIONARIOS ELECTUDE ON-LINE, MODDLE, GOOGLE FORMS, ETC DEBERÁN SER REALIZAS NO PLAZO ESTABLECIDO, que será comunicado por correo electrónico. O non cumprir os 
prazos de realización supón un cero e cada parte entregada fora de prazo 

 

En cada Instrumento de avaliación da táboa se especifica o peso de cada RA en porcentaxe sobre a unidade didáctica. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

 

Non hai alumnos con PD a finalización das clases en formato presencial, polo que non procede. 
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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 procede 

 

 

 


