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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

UF nº:1. Electrónica dixital  

Nº Unidade didáctica 

6 Fundamentos de electrónica dixital, álxebra binaria e portas lóxicas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1. Recoñece circuítos lóxicos 
combinacionais, e determina as súas 
características e as súas aplicacións. 

▪ CA1.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. 

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

▪ CA1.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída. 

▪ CA1.4. Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. 

▪ CA1.5. Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

▪ CA1.8. Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación. 

▪ CA1.9. Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. 

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

fabricantes. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

7 Análise de circuítos combinacionais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1. Recoñece circuítos lóxicos 
combinacionais, e determina as súas 
características e as súas aplicacións. 

▪ CA1.4. Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. 

▪ CA1.5. Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

▪ CA1.6. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA1.7. Verificouse o funcionamento dos circuítos. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 
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▪ CA1.8. Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación. 

▪ CA1.9. Seleccionouse o equipamento de medida axeitado. 

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

fabricantes. 

Nº Unidade didáctica 

8 Análise de circuítos secuenciais 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2. Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e 
determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

▪ CA2.1. Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais. 

▪ CA2.2. Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos. 

▪ CA2.3. Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

▪ CA2.4. Identificouse a simboloxía normalizada. 

▪ CA2.5. Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados. 

▪ CA2.6. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA2.7. Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais. 

▪ CA2.8. Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos lóxicos secuenciais. 

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

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

9 Execución práctica partindo da documentación técnica. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1. Recoñece circuítos lóxicos 
combinacionais, e determina as súas 
características e as súas aplicacións. 

▪ CA1.5. Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

▪ CA1.6. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA1.7. Verificouse o funcionamento dos circuítos.  

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 
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▪ RA2. Recoñece circuítos lóxicos secuenciais, e 
determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

▪ CA2.4. Identificouse a simboloxía normalizada. 

▪ CA2.5. Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados. 

▪ CA2.6. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA2.7. Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais. 

▪ CA2.8. Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos lóxicos secuenciais. 

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

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

 

 

 

 

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

As actividades do terceiro trimestre constarán de actividades da primeira avaliación, da segunda avaliación e de ampliación. 

Alumnos coa 1ª e 2ª Avaliación aprobadas 

Para calcular a cualificación sumaranse os seguintes conceptos: 

• 100 % da nota media da 1ª e 2ª Avaliación. 

• 20 % da nota das actividades propostas e realizadas do terceiro trimestre. 

Cando a cualificación resultante exprese algún decimal, aproximarase do seguinte xeito: 

• Para decimais menores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por debaixo.  

• Para decimais iguais ou maiores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por enriba. 

• A cualificación total nunca poderá supera os 10 puntos. 

A nota das actividades do terceiro trimestre non obrigatorias (2 puntos) feitas a partir do confinamento obtense, a partir da suma dos seguintes conceptos: 

Ata 0,5 puntos por participación: Pola entrega das actividades dentro do prazo de entrega fixado para cada actividade, tendo en conta a porcentaxe de actividades entregadas. 

Ata 1,5 puntos por actividades do terceiro trimestre correctamente realizadas: Pola entrega das actividades dentro do prazo fixado para cada actividade, tendo en conta a porcentaxe de actividades entregadas 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

UF nº2: Electrónica analóxica 

Nº Unidade didáctica 

1 Compoñentes pasivos e activos 

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 características e 
as súas aplicacións. 

▪ CA1.1. Recoñecéronse os compoñentes. 

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

▪ CA1.3. Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc. 

▪ CA1.4. Identificouse a simboloxía normalizada. 

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

▪ CA1.8. Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas. 

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

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

2 Rectificación e filtraxe. Fontes de alimentación 

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 características e as 
súas aplicacións. 

▪ CA1.6. Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. 

▪ CA1.7. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA1.8. Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas. 

▪ CA1.9. Describíronse as aplicacións reais deste tipo de circuítos. 

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

Tarefas 

Proba escrita 

  ▪ RA2. Recoñece fontes de alimentación, e 
determina as súas características e as súas 
aplicacións. 

▪ CA2.1. Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas. 

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

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

Tarefas 

Proba escrita 



 

 

Páxina 6 de 9 

 

▪ CA2.4. Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados. 

▪ CA2.5. Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc. 

▪ CA2.6. Describíronse as aplicacións reais. 

▪ CA2.7. Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas. 

▪ CA2.8. Describíronse aplicacións reais das fontes conmutadas. 

Nº Unidade didáctica 

3 Circuítos 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 as súas 
aplicacións.  

▪ CA3.1. Describíronse os tipos de circuítos amplificadores. 

▪ CA3.2. Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplificadores. 

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

▪ CA3.4. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA3.5. Verificouse o seu funcionamento. 

▪ CA3.6. Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados. 

▪ CA3.7. Describíronse aplicacións reais dos circuítos amplificadores. 

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

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

4 Circuítos 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 características e o 
seu funcionamento. 

▪ CA4.1. Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia.  

▪ CA4.2. Identificouse a función de cada bloque do sistema. 

▪ CA4.3. Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes. 

▪ CA4.4. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA4.5. Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, triac, etc.). 

▪ CA4.6. Identificouse a simboloxía normalizada. 

▪ CA4.7. Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. 

▪ CA4.8. Visualizáronse os sinais máis significativos. 

Tarefas 

Proba escrita 
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▪ CA4.9. Describíronse aplicacións reais dos sistemas de alimentación controlados. 

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

Nº Unidade didáctica 

5 Circuítos temporizadores e osciladores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA5. Recoñece circuítos de temporización e 
oscilación, e verifica as súas características e o 
seu funcionamento. 

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

▪ CA5.2. Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores. 

▪ CA5.3. Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e dos circuítos osciladores. 

▪ CA5.4. Identificouse a simboloxía normalizada. 

▪ CA5.5. Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. 

▪ CA5.6. Montáronse ou simuláronse circuítos. 

▪ CA5.7. Visualizáronse os sinais máis significativos. 

▪ CA5.8. Describíronse aplicacións reais dos circuítos con dispositivos integrados de temporización e oscilación. 

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

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Procedementos: 

- No caso de que un alumno non teña todas as avaliación superadas cunha nota igual ou superior a 5 terá que facer probas de recuperación. 

- Para o caso dos alumnos coa 1ª e/ou 2ª avaliación pendente/s, realizaranse actividades de recuperación non obrigatorias, adaptadas a situación actual, empregando as TICs, semellantes as xa realizados polos alumnos 
durante a 1ª e 2ª avaliación. 

- No caso de probas de recuperación, farase unha proba por avaliación, con exercicios de distintos tipos. 

- Para o alumnado que teña suspensas as prácticas levarase a cabo unha proba de tipo escrito sobre a resolución destas. 

Instrumentos: 

- Probas escritas. (Serán presenciais se a emerxencia sanitaria o permite). 

- Resolución de cuestionarios propostos. 

- Exercicios de resolución de casos prácticos. 

Recursos: 

- Aula virtual 

- Google Drive 
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- Correo electrónico 

 

Para acadar unha avaliación positiva da parte teórica deberase obter polo menos un 5 na suma porcentual das diferentes partes da proba escrita e as actividades propostas de cada unha das avaliacións non superadas. 

A suma porcentual será feita do seguinte xeito: 

• 80% da nota das probas escritas das avaliacións suspensas, debendo sacar un mínimo dun 4 para facer a media. 

• 20% da nota das actividades propostas de recuperación. 

Estas actividades teñen un valor máximo de 2 puntos se están entregadas en prazo e correctamente realizadas, para cada avaliación 

Para acadar unha avaliación positiva da parte práctica deberase obter polo menos un 5 na proba correspondente. 

Para acadar unha avaliación positiva de cada unha das avaliacións: 

• De ter que facer as dúas partes, teórica e práctica, se fará a media aritmética entre ambas as dúas. 

• De ter que facer só unha das partes, o resultado será a nota obtida na proba.  

Para a superación do curso deberase superar cada unha das avaliacións cunha nota mínima dun 5, sendo a cualificación final a media das dúas. 

Cando a cualificación resultante exprese algún decimal, aproximarase do seguinte xeito: 

• Para decimais menores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por debaixo.  

• Para decimais iguais ou maiores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por enriba. 

• A cualificación total nunca poderá superar os 6 puntos. 

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

A mesma que o alumnado coa 1º e 2º avaliación suspensas . Neste caso non procede ao non ter alumnado ca perda de dereito. 
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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 

Neste caso  non procede ao non ter alumnado con estas casuísticas. 

 

 


