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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

UF nº2: instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial 

Nº Unidade didáctica 

6 Posta en servizo de instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais.  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1. Configura e monta, consonte a normativa, 
a instalación eléctrica dun local de pública 
concorrencia, así como os aspectos diferenciais 
dun local con risco de incendio ou explosión, 
dun local de características especiais e das 
instalacións con fins especiais, e xustifica cada 
elemento no seu conxunto. 

▪ CA1.6. Instalouse a iluminación de emerxencia.  

▪ CA1.7. Instalouse a fonte de alimentación secundaria axeitada para o tipo de local.  

▪ CA1.9. Instaláronse os cadros de distribución secundarios necesarios.  

▪ CA1.14. Realizouse o orzamento correspondente á solución adoptada.  

▪ CA1.17. Realizouse a instalación tendo en conta os criterios básicos para o óptimo 
aproveitamento dos materiais.  

▪ CA1.19. Prestóuselles importancia ás necesidades da propiedade da instalación. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

7 Posta en servizo de instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais.  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2. Verifica a posta en servizo dunha 
instalación dun local de pública concorrencia, 
dun local con risco de incendio ou explosión, 
dun local de características especiais e de 
instalacións con fins especiais atendendo ás 
especificacións do REBT 

▪ CA2.2. Comprobáronse os valores de illamento da instalación.  

▪ CA2.3. Mediuse a resistencia da toma de terra e a corrente de fuga da instalación.  

▪ CA2.5. Verificouse a sensibilidade de disparo dos interruptores diferenciais.  

▪ CA2.7. Analizouse a rede para detectar harmónicos e perturbacións.  

▪ CA2.8. Comprobouse o illamento do chan.  

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 
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8  Documentación das instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais.  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3. Formaliza a documentación técnica e 
administrativa dun local de pública 
concorrencia, dun local con risco de incendio ou 
explosión, dun local de características especiais 
e de instalacións con fins especiais, atendendo 
ao REBT. 

▪ CA3.2. Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa.  

▪ CA3.7. Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado 
da instalación, instrucións xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do 
REBT e das administracións competentes. 

▪ CA3.8. Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación 
técnica e administrativa.  

▪ CA3.9. Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da 
documentación. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4. Mantén instalacións de locais de pública 
concorrencia, locais con risco de incendio ou 
explosión, locais de características especiais e 
instalacións con fins especiais aplicando 
técnicas de medicións eléctricas, tendo en 
conta a relación entre a disfunción e a súa 
causa. 

▪ CA4.4. Operouse con autonomía na resolución da avaría.  

▪ CA4.5. Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da 
instalación.  

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

UF nº3: instalacións electroacústicas (intercomunicación e sonorización) e de seguridade nos ámbitos residencial, comercial e industrial 

Nº Unidade didáctica 

11 Fundamentos das instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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▪ RA1: Recoñece elementos e equipamentos das 
instalacións electroacústicas, de seguridade e 
de CCTV, para o que identifica as partes que as 
compoñen e as súas características máis 
salientables. 

▪ CA1.1. Identificáronse os principios da electroacústica, da seguridade e dos CCTV. 

▪ CA1.2. Identificáronse as necesidades electroacústicas e de seguridade de cada tipo de 
local: sonorización, intercomunicación interior entre estancias, servizo de avisos xerais, 
detección de incendio, detección de intrusión ou detección de gases, etc. 

▪ CA1.3 Identificáronse os equipamentos e os elementos que compoñen as instalación 
electroacústicas e de seguridade. 

▪ CA1.4. Describíronse as funcións e as características máis salientables dos equipamentos e 
dos elementos de conexión. 

▪ CA1.5. Analizouse a normativa relativa ás instalacións electroacústicas e de seguridade.  

▪ CA1.6. Interpretáronse esquemas relativos ás instalacións electroacústicas e de 
seguridade. 

▪ CA1.7. Describíronse as posibilidades de interconexión das instalacións electroacústicas e 
de seguridade cos sistemas de telefonía, cos sistemas de portaría e videoportaría e cos 
sistemas domóticos. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

12  Configuración de instalacións electroacústicas e de seguridade.  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2. Configura instalacións electroacústicas e 
de seguridade, para o que determina os 
elementos que as conforman, e selecciona 
compoñentes   equipamentos. 

▪ CA2.1. Identificáronse as especificacións técnicas da instalación.  

▪ CA2.2. Aplicouse a normativa.  

▪ CA2.3. Realizouse unha clasificación das instalacións.  

▪ CA2.4. Calculáronse os parámetros dos elementos e dos equipamentos da instalación.  

▪ CA2.5. Utilizouse a simboloxía normalizada.  

▪ CA2.6. Realizáronse os esbozos e os esquemas da instalación coa calidade requirida.  

▪ CA2.7. Utilizáronse aplicacións informáticas.  

▪ CA2.8. Utilizouse documentación técnica e comercial para a selección dos equipamentos e 
os materiais.  

▪ CA2.9. Elaborouse o orzamento correspondente á solución adoptada.  

▪ CA2.10. Prestouse especial importancia ás necesidades da propiedade da instalación. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

13  Montaxe de instalacións electroacústicas e de seguridade.  
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3. Monta instalacións electroacústicas e de 
seguridade, para o que interpreta 
documentación técnica e aplica técnicas de 
montaxe. 

▪ CA3.1. Interpretouse a documentación técnica da instalación: planos, esquemas, 
regulamentación, etc. 

▪ CA3.2. Realizouse a traza da instalación. 

CA3.3. Localizáronse e fixáronse canalizacións. 

▪ CA3.4. Realizáronse operacións de montaxe dos equipamentos. 

▪ CA3.5. Tendéronse os cables dos sistemas da instalación. 

▪ CA3.6. Conectáronse os equipamentos e os elementos da instalación. 

▪ CA3.7. Aplicáronse os criterios de calidade nas operacións de montaxe. 

▪ CA3.8. Optimizáronse de materiais. 

▪ CA3.9. Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados. 

▪ CA3.10. Realizáronse tarefas tendo en conta os criterios básicos de eficiencia. 

▪ CA3.11. Realizáronse tarefas colectivamente e cunha correcta organización do traballo. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

14 Verificación, axuste e medida dos elementos e dos parámetros das instalacións electroacústicas e de seguridade. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4. Verifica e axusta os elementos das 
instalacións electroacústicas e de seguridade, 
para lo que mide os parámetros significativos, e 
logo interpreta os seus resultados. 

▪ CA4.1. Describíronse as unidades e os parámetros dos sistemas que conforman a 
instalación.  

▪ CA4.2. Realizáronse as medidas dos parámetros significativos dos sinais nos sistemas da 
instalación.  

▪ CA4.3. Relacionáronse os parámetros medidos cos característicos da instalación.  

▪ CA4.4. Utilizáronse ferramentas informáticas para a programación dos equipamentos da 
instalación. 

▪ CA4.5. Realizáronse probas funcionais e axustes.  

▪ CA4.6. Elaborouse a documentación técnica onde se reflictan as actividades 
desenvolvidas, os procedementos utilizados e os resultados obtidos, así como un pequeno 
manual de emprego do equipamento instalado.  

▪ CA4.7. Tívose en conta o coidado da instrumentación e da ferramenta utilizada. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 
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Nº Unidade didáctica 

15 Mantemento e localización de avarías e disfuncións en equipamentos e instalacións electroacústicas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA5. Mantén equipamentos e instalacións 
electroacústicas e de seguridade aplicando 
técnicas de detección, e relaciona as 
disfuncións coas súas causas. 

▪ CA5.1. Realizáronse as medidas dos parámetros de funcionamento utilizando os medios, 
os equipamentos e os instrumentos específicos.   

▪ CA5.2. Operouse coas ferramentas e cos instrumentos adecuados para a diagnose de 
avarías.   

▪ CA5.3. Identificáronse os síntomas de avarías e disfuncións.   

▪ CA5.4. Formuláronse hipóteses das causas da avaría e da súa repercusión na instalación.   

▪ CA5.5. Localizouse o subsistema, o equipamento ou o elemento responsable da 
disfunción.  

▪ CA5.6. Operouse con autonomía nas actividades propostas.  

▪ CA5.7. Elaborouse a secuencia de intervención para a reparación da avaría.  

▪ CA5.8. Reparáronse ou, de ser o caso, substituíronse os compoñentes causantes da avaría.  

▪ CA5.9. Verificouse a compatibilidade do novo elemento instalado.  

▪ CA5.10. Restablecéronse as condicións de normal funcionamento do equipamento ou da 
instalación. 

▪ CA5.11. Realizáronse as intervencións de mantemento coa calidade requirida.  

▪ CA5.12. Elaborouse un informe-memoria das actividades desenvolvidas, os 
procedementos utilizados e os resultados obtidos. 

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 

Nº Unidade didáctica 

16 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas Instalacións electroacústicas, de seguridade e de CCTV 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA6. 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. 

▪ CA6.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos 
materiais, as ferramentas, os útiles, as máquinas e os medios de transporte.  

▪ CA6.2. Operouse coas máquinas respectando as normas de seguridade.  

NON SI Cuestionarios e/ou actividades 
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▪ CA6.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de 
materiais, ferramentas, máquinas de corte e conformación, etc.  

▪ CA6.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas e os equipamentos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben 
empregar nas operacións de montaxe e mantemento.  

▪ CA6.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas 
de seguridade e de protección persoal requiridos.  

▪ CA6.6. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. 

▪ CA6.7. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

▪ CA6.8. Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e do equipamentos como primeiro 
factor de prevención de riscos. 

 

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 nº1: instalacións eléctricas de vivendas e de edificios de vivendas 

Nº Unidade didáctica 

1 Configuración e montaxe de circuítos eléctricos básicos en interiores. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos 
eléctricos de corrente continua aplicando 
principios e conceptos básicos de electricidade. 

▪ CA1.1 - Describíronse os principios de funcionamento dos mecanismos e os receptores. 

▪ CA1.2 - Interpretáronse os esquemas eléctricos e analizouse o seu funcionamento. 

▪ CA1.3. Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada instalación.  

▪ CA1.7 - Verificouse o funcionamento das instalacións. 

▪ CA1.8 - Medíronse as magnitudes fundamentais. 

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

2 Configuración e montaxe de instalacións eléctricas de vivendas e de edificios. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA2. Configura e monta a instalación eléctrica 
dunha vivenda con grao de electrificación 
básico e elevado, así como a instalación de 
servizos xerais dun edificio de vivendas, 
aplicando o regulamento electrotécnico de 
baixa tensión (REBT). 

▪ CA2.1. Identificáronse as características da instalación tendo en conta a súa utilización e a súa potencia.  

▪ CA2.2. Aplicouse o REBT.  

▪ CA2.3. Identificáronse os elementos dentro do conxunto da instalación e en catálogos comerciais.  

▪ CA2.4. Realizouse a previsión dos mecanismos e os elementos necesarios.  

▪ CA2.5. Realizouse o plan de montaxe da instalación.  

▪ CA2.6. Elaborouse un procedemento de montaxe consonte criterios de calidade.  

▪ CA2.7. Utilizáronse as ferramentas axeitadas para cada elemento. 

▪ CA2.13. Tívose en conta a limpeza e a orde no desenvolvemento dos traballos realizados. 

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

3 Documentación das instalacións de vivendas e edificios. 
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1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA3. Formaliza a documentación técnica e 
administrativa de instalacións de vivendas con 
grao de electrificación básico e elevado, así 
como de instalacións de servizos xerais dun 
edificio, atendendo ao REBT. 

▪ CA3.1. Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia. 

▪ CA3.2. Confeccionouse unha pequena memoria xustificativa. 

▪ CA3.3. Trazouse un esbozo da vivenda e da instalación. 

▪ CA3.4. Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización. 

▪ CA3.5. Calculáronse os dispositivos de corte e protección. 

▪ CA3.6. Realizouse o cálculo da sección dos condutores e da caída de tensión, así como o dimensionamento da tubaxes ou 
canles protectoras, e dos dispositivos de corte e protección. 

▪ CA3.7. Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas. 

▪ CA3.8. Confeccionouse a documentación axeitada (memoria técnica de deseño, certificado da instalación, instrucións 
xerais de uso e mantemento, etc.), atendendo ás instrucións do REBT e das administracións competentes. 

▪ CA3.9. Empregáronse aplicacións informáticas para a elaboración da documentación técnica e administrativa. 

▪ CA3.10. Tivéronse en conta os criterios básicos de calidade para a elaboración da documentación. 

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

4 Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas de vivendas e de Edificios. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA4. Mantén instalacións interiores de 
vivendas e de servizos xerais dos edificios 
aplicando técnicas de medicións eléctricas, 
tendo en conta a relación entre a disfunción e 
a súa causa. 

▪ CA4.1. Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación.  

▪ CA4.2. Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación.  

▪ CA4.4. Operouse con autonomía na resolución da avaría. 

▪ CA4.5. Propuxéronse medidas de mantemento obrigadas en cada circuíto ou elemento da instalación.  

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

5 Prevención de riscos laborais e protección ambiental nas instalacións eléctricas de vivendas e de Edificios. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA5. Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, e 

▪ CA5.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as 
máquinas e os medios de transporte. 

Tarefas 

Proba escrita 



 

 

Páxina 10 de 14 

 

identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr. 

▪ CA5.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de 
corte e conformación, etc. 

▪ CA5.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de montaxe e mantemento. 

▪ CA5.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección 
persoal requiridas. 

▪ CA5.6. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. 

Nº Unidade didáctica 

UF nº2: instalacións eléctricas en locais de tipo comercial e industrial 

6 Configuración e montaxe de instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións con fins especiais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1. Configura e monta, consonte a normativa, a 
instalación eléctrica dun local de pública 
concorrencia, así como os aspectos diferenciais 
dun local con risco de incendio ou explosión, dun 
local de características especiais e das instalacións 
con fins especiais, e xustifica cada elemento no seu 
conxunto. 

▪ CA1.1. Interpretouse a documentación técnica da instalación e a normativa. 

▪ CA1.2. Identificáronse os elementos da instalación. 

▪ CA1.3. Realizouse a correcta clasificación do local segundo o REBT. 

▪ CA1.4. Aplicáronse as normas tecnolóxicas acaídas para o tipo de local. 

▪ CA1.5. Tivéronse en conta as medidas de seguridade e calidade propias deste tipo de instalación. 

▪ CA1.8. Realizouse o cadro xeral de protección atendendo ao tipo de instalación e ao REBT. 

▪ CA1.10. Utilizáronse as canalizacións adecuadas atendendo á súa utilización e á súa localización. 

▪ CA1.12 Utilizouse a ferramenta axeitada en cada momento. 

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

7 Posta en servizo de instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2. Verifica a posta en servizo dunha 
instalación dun local de pública concorrencia, 
dun local con risco de incendio ou explosión, 
dun local de características especiais e de 

▪ CA2.1. Verificouse a adecuación da instalación ás instrucións do REBT.  

▪ CA2.6. Mediuse a continuidade dos circuítos.  

Tarefas 

Proba escrita 
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instalacións con fins especiais atendendo ás 
especificacións do REBT. 

Nº Unidade didáctica 

8 Documentación das instalacións de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA3. Formaliza a documentación técnica e 
administrativa dun local de pública 
concorrencia, dun local con risco de incendio 
ou explosión, dun local de características 
especiais e de instalacións con fins especiais, 
atendendo ao REBT. 

▪ CA3.1. Identificáronse as características da instalación atendendo á súa utilización e á súa potencia. 

▪ CA3.3. Trazouse un esbozo do local e da instalación. 

▪ CA3.4. Debuxáronse os esquemas unifilares dos circuítos atendendo á normalización. 

▪ CA3.5. Calculáronse os dispositivos de corte e protección, a sección dos condutores e da caída de tensión, e o 
dimensionamento das tubaxes ou canles protectoras. 

▪ CA3.6. Utilizáronse catálogos e documentación técnica para xustificar as decisións adoptadas.  

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

9 Mantemento e detección de avarías nas instalacións eléctricas de locais de pública concorrencia, locais con risco de incendio ou explosión, locais de características especiais e instalacións especiais. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4. Mantén instalacións de locais de pública 
concorrencia, locais con risco de incendio ou 
explosión, locais de características especiais e 
instalacións con fins especiais aplicando 
técnicas de medicións eléctricas, tendo en 
conta a relación entre a disfunción e a súa 
causa. 

▪ CA4.1. Verificáronse os síntomas de avarías a través das medidas realizadas e da observación da instalación. 

▪ CA4.2. Propuxéronse hipóteses razoadas das causas e a súa repercusión na instalación. 

Tarefas 

Proba escrita 

Nº Unidade didáctica 

  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA5. Cumpre as normas de prevención de 
riscos laborais e de protección ambiental, e 

▪ CA5.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os útiles, as 
máquinas e os medios de transporte. 

Tarefas 

Proba escrita 
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▪ identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para os previr 

▪ CA5.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, máquinas de 
corte e conformación, etc. 

▪ CA5.4. Describíronse os elementos de seguridade das máquinas (proteccións, alarmas, paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, etc.) que se deben empregar nas 
operacións de montaxe e mantemento. 

▪ CA5.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e máquinas coas medidas de seguridade e de protección 
persoal requiridas. 

▪ CA5.6. Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental. 

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 

- 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. 
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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. 

 

 


