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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 

UD5 Sistemas de Carga 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Caracteriza o funcionamento dos sistemas de carga, e describe a 
situación e a funcionalidade dos seus elementos. 

 Relacionáronse as características do circuíto de carga coa súa consti-
tución. 

Si SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Identificáronse as características dos elementos do circuíto de carga. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Describiuse a interrelación do sistema de carga con outros sistemas, 
en arquitecturas multiplexadas. 

SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do 
sistema de carga. 

SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Localiza avarías dos circuítos de carga, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 Interpretouse a documentación técnica. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Identificáronse os síntomas da avaría. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Determináronse as causas da avaría. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 
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Nº Unidade didáctica 

UD6 Sistemas de Arranque 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 Caracteriza o funcionamento do sistema de arranque, e describe a 
situación e a funcionalidade dos seus elementos. 

 Describíronse as características e a constitución do circuíto de 
arranque. 

Si SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos e electrónicos do 
sistema de arranque. 

SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos 
dos circuítos de arranque. 

SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Identificáronse os parámetros para controlar e os ensaios que cum-
pra realizar nos sistemas de arranque. 

SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Localiza avarías do circuíto de arranque, tendo en conta a relación 
entre os síntomas, os efectos e as súas causas. 

 Interpretouse a documentación técnica. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Identificáronse os síntomas da avaría. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 

 Determináronse as causas da avaría. SI SI Cuestións, exercicios e esquemas realizados 
polo alumnado 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Comprender o funcionamento dos distintos sistemas e a relación entre eles. 

Interpretar esquemas e despeces dos distintos sistemas 

Manter os sistemas en perfecto estado de funcionamento 

Localizar e diagnosticar avarías nos sistemas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 

aval. 

2ª 

aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 Caracteriza a funcionalidade de elementos e conxuntos eléctricos e electróni-
cos básicos nos vehículos, aplicando as leis e as regras da electricidade e o 
magnetismo. 

 Definíronse as magnitudes eléctricas e as súas unidades asociadas. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos e dos aparellos de 
medida. 

Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Clasificáronse os tipos de compoñentes electrónicos básicos utilizados. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Relacionáronse as características dos elementos pasivos utilizados co funcio-
namento do circuíto. 

Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Describíronse os procesos de xeración de movemento por efecto do electro-
magnetismo. 

Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Identificáronse os sensores e os actuadores máis usuais, e a súa aplicación en 
vehículos. 

Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Enunciáronse os principios da electrónica dixital. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X  

 Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación 
entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto. 

 Interpretáronse os esquemas eléctricos dos circuítos. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

X   Resolvéronse circuítos eléctricos de corrente continua. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

 X 
 Monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos, tendo en conta a relación 

 Realizáronse montaxes de acumuladores e efectuouse a súa carga. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 
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 X entre a función dos seus elementos e a operatividade do circuíto.  Calibráronse e axustáronse os aparellos de medida. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

 X  Verificouse a funcionalidade dos circuítos montados. Cuestións, exercicios, problemas e esquemas 
realizados polo alumnado 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Ó longo do curso estableceranse as actividades de recuperación que se estimen oportunas, normalmente ó principio de cada trimestre lectivo. Ó final do último trimestre datarase unha última proba na que cada alumna/o realiza-
rá a parte que teña suspensa. 

 

 

 

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

Como norma xeral, as probas de avaliación extraordinaria para o alumnado que perdera o dereito a avaliación continua (un 10% de faltas), e máis para aquel alumnado pendente de cursos anteriores, realizarase ó final do último 
trimestre cadrando coas datas establecidas para a recuperación final do alumnado suspenso que non perdera o dereito a avaliación continua. En casos extraordinarios (contratos de traballo, enfermidade, etc, oficialmente xustifi-
cados) a profesora establecerá probas ó longo do curso. 

Os mínimos esixibles para a superacións destas probas serán os establecidos na presente programación. 
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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 

- Repetición de actividades. 

- Realización de resumos de cada unidade didáctica. 

- Realización de traballos extras. 

- Utilización das novas tecnoloxías para realizar unha mellor explicación. 

 

 

 

 

 


