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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 

1 Como se selecciona os elementos, equipamentos e ferramentas para a realización da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de edificios? 

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

Desenvolverase 
neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas para a 
realización da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas de edifi-
cios, en relación coa súa función na instalación 

CA1.6 Identificáronse a nivel básico os sensores, actuadores, equipamentos de 
control e elementos típicos utilizados nas instalacións domóticas, en relación coa súa 
función e coas súas características principais 

non si Resolución cuestionarios 
Cuestionarios Tipo Test 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Como se montan as canalizacións, soportes e caixas nunha instalación eléctrica de baixa tensión e/ou domótica? 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA2 - Monta canalizacións, soportes e caixas nunha instalación eléctrica 
de baixa tensión e/ou domótica, tendo en conta a implantación e o trazado 
da instalación 

CA2.7 Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas automáticos e 
domóticos de acordo cos esquemas das instalacións e indicacións dadas 
Parcial. Afecta só ao relativo a domótica 

non si Resolución cuestionarios 
Cuestionarios Tipo Test 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Como instalar mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou domóticas? 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións 
eléctricas e/ou domóticas, identificando os seus 
compoñentes e as súas aplicacións 

CA4.2 Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos elementos (interruptores, conmuta-
dores, sensores, etc.)  
Parcial. Afecta só ao relativo a domótica 
CA4.4 Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores no seu lugar 
Parcial. Afecta só ao relativo a domótica 

non si Resolución cuestionarios 
Cuestionarios Tipo Test 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Como recoñecer as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, identificando os requisitos derivados das instalacións eléctricas e domóticas? 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA5 - Recoñece as capacidades asociadas á iniciativa 
emprendedora, identificando os requisitos derivados das 
instalacións eléctricas e domóticas 

CA5.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describíronse os requisitos e as actitudes 
necesarias para as instalacións eléctricas e domóticas 
CA5.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creatividade, da colaboración, da motivación e 
da formación no éxito nas instalacións eléctricas e domóticas 
CA5.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade emprendedora relacionada coas instala-
cións eléctricas e domóticas 

non si Resolución cuestionarios 
Cuestionarios Tipo Test 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Como realizar operacións auxiliares de mantemento de instalacións eléctricas e/ou domóticas de edificios? 

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

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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RA6 - Realiza operacións auxiliares de mantemento de 
instalacións eléctricas e/ou domóticas de edificios, 
tendo en conta a relación entre as intervencións e os 
resultados perseguidos 

CA6.1 Identificáronse as avarías tipo en instalacións eléctricas en edificios 
CA6.2 Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en edificios 
CA6.3 Inspeccionouse a instalación comprobando visualmente ou funcionalmente a disfunción 
CA6.4 Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus elementos, efectuando probas funcio-
nais ou medidas eléctricas elementais 
CA6.5 Verificouse a ausencia de perigo para a integridade física e para a instalación 
CA6.6 Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o procedemento establecido ou de 
acordo coas instrucións recibidas 
CA6.7 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación 
CA6.8 Aplicáronse as normas de seguridade e protección ambiental en todas as intervencións de repa-
ración da instalación 
CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, orde-
nada e metódica 
CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 
CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co formato establecido 

non si Resolución cuestionarios 
Cuestionarios Tipo Test 

 

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

o 100 % da nota media da 1ª e 2ª Avaliación. 
o 20 % da nota das actividades do terceiro trimestre. 

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

o Para decimais menores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por debaixo.  
o Para decimais iguais ou maiores a 0’5 aproximarase ao número enteiro máis cércano por enriba. 
o 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 1 Punto por Participación: Pola entrega das actividades dentro do prazo de entrega fixado para cada actividade. 

o A puntuación ata 1 punto calcúlase tendo en conta a porcentaxe de actividades entregada. 
 Un 50 % de actividades entregados dentro do prazo de entrega fixado supón, por tanto 0’5 puntos. 
 Un 100 % de actividades entregados dentro do prazo de entrega fixado supón, por tanto 1 punto. 

Ata 1 Punto por Actividades do terceiro trimestre correctamente realizadas: Pola entrega das actividades dentro do prazo fixado para cada actividade. 
o A puntuación ata os 1 Puntos calcúlase tendo en conta soamente o porcentaxe de actividades realizadas e entregadas sobre o total de actividades do 3º trimestre. 

 Un 50 % de Actividades realizadas supón, polo tanto 0’5 Puntos. 
 Un 100 % de Actividades realizadas supón, por tanto 1 Punto. 
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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 Como se selecciona os elementos, equipamentos e ferramentas para a realización da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de edificios? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  RA1. Selecciona os elementos, os 
equipamentos e as ferramentas para 
a realización da montaxe e o mante-
mento de instalacións eléctricas de 
edificios, en relación coa súa función 
na instalación. 

CA1.1. Identificáronse as canles protectoras, os tubos, as bandexas, os accesorios e os soportes de fixación segundo o seu uso na instalación 
(encaixado, de superficie, etc). 
CA1.2. Identificáronse os tipos de cables segundo a súa aplicación nas instalacións eléctricas. 
CA1.3. Identificáronse caixas, rexistros e mecanismos (interruptores, conmutadores, tomas de corrente, etc.) segundo a súa función. 
CA1.4. Identificáronse as formas de colocación de caixas e rexistros (encaixadas ou de superficie). 
CA1.5. Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo (fluorescente, halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se vaian 
colocar. 
CA1.7. Consultáronse catálogos técnicos. 
CA1.8. Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utilizados na montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian realizar. 
CA1.9. Axustouse o aprovisionamento do material, as ferramentas e o equipamento ao ritmo da intervención. 
CA1.10. Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e estruturado. 
CA1.11. Mantívose unha actitude ordenada e metódica. 

Cuestionarios Tipo Test 
Proba Escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Como se montan as canalizacións, soportes e caixas nunha instalación eléctrica de baixa tensión e/ou domótica? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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X  RA2. Monta canalizacións, soportes e 
caixas nunha instalación eléctrica de 
baixa tensión e/ou domótica, tendo 
en conta a implantación e o trazado 
da instalación. 

CA2.1. Identificáronse as ferramentas empregadas segundo o tipo (tubos de PVC, metálicos, etc.). 
CA2.2. Identificáronse as técnicas e os elementos empregados na unión de tubos e canalizacións. 
CA2.3. Realizouse a curvaxe de tubos. 
CA2.4. Realizouse a suxeición de tubos e canalizacións (mediante tacos e parafusos, abrazadeiras, grampas e fixacións químicas, etc.). 
CA2.5. Marcouse a situación das canalizacións e das caixas. 
CA2.6. Preparáronse os espazos destinados á colocación de caixas e canalizacións. 
CA2.7. Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas automáticos e domóticos de acordo cos esquemas das instalacións e 
indicacións dadas.  
Parcial. Non é imprescindible a parte de domótica. 
CA2.8. Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e aplicáronse as normas específicas do regulamento eléctrico na realización das 
actividades. 
CA2.9. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de seguridade e protección ambiental. 
CA2.10. Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantívose unha actitude responsable, ordenada e metódica. 

Cuestionarios Tipo Test 
Proba Escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Como se tende o cableamento entre equipamentos e elementos das instalacións eléctricas de baixa tensión e/ou domóticas? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA3. Tende o cableamento entre 
equipamentos e elementos das 
instalacións eléctricas de baixa 
tensión e/ou domóticas, aplicando 
técnicas de acordo coa tipoloxía dos 
cables e coas características da 
instalación. 

CA3.1. Identificáronse as características principais dos cables (sección, illamento, número de polos, agrupamento, cor, etc.). 
CA3.2. Identificáronse os tipos de agrupación de cables segundo a súa aplicación na instalación (cables monofío, cables multifío, mangas, 
barras, etc.). 
CA3.3. Relacionáronse as cores dos cables coa súa aplicación, de acordo co código correspondente. 
CA3.4. Identificáronse os tipos de guías pasacables máis habituais. 
CA3.5. Realizouse o tendido de cables utilizando a guía adecuada. 
CA3.6. Preparáronse os cables tendidos para a súa conexión deixando unha lonxitude de cable adicional, e etiquetáronse. 
CA3.7. Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas. 
CA3.8. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de seguridade e protección ambiental. 
CA3.9. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica. 
CA3.10. Amosouse unha actitude responsable e de interese pola mellora do proceso. 

Cuestionarios Tipo Test 
Proba Escrita 
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Nº Unidade didáctica 

4 Como instalar mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou domóticas? 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA4. Instala mecanismos e 
elementos das instalacións 
eléctricas e/ou domóticas, 
identificando os seus 
compoñentes e as súas 
aplicacións. 

CA4.1. Identificáronse os mecanismos e os elementos das instalacións. 
CA4.2. Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos elementos (interruptores, conmutadores, sensores, etc.).  
Parcial. Non é imprescindible a parte de domótica 
CA4.3. Ensambláronse os elementos formados por un conxunto de pezas. 
CA4.4. Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores no seu lugar. 
 Parcial. Non é imprescindible a parte de domótica 
CA4.5. Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo. 
CA4.6. Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos eléctricos, asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia entre o cable e 
o terminal do aparello ou mecanismo. 
CA4.7. Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade requiridas. 
CA4.8. Colocáronse embelecedores e tapas nos casos requiridos. 
CA4.9. Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de seguridade e protección ambiental. 
CA4.10. Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, ordenada e metódica. 

Cuestionarios Tipo Test 
Proba Escrita 
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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, 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 práctica ou unha proba escrita ou oral por avaliación. 
- De ser o caso, tamén se poderán propoñer actividades, probas ou tarefas de reforzo dos contidos ou sobre contidos impartidos e non avaliados. 
 
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 
- Google Classroom 
- Correo electrónico 
 
Para alcanzar unha avaliación positiva deberase obter polo menos un 5 na proba escrita de cada unha das avaliacións no superadas. 
Una vez superado o 5 en cada avaliación para calcular a cualificación sumaranse os seguintes conceptos: 

 80 % da nota media das probas escritas das avaliacións suspensas ou se corresponde 1ª ou 2ª Avaliación aprobada 
 20 % da nota das actividades de recuperación entregadas en prazo. 

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 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 
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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 

Para aquel alumnado que amose dificultades proporanse actividades adaptadas ás demandas. As actividades poderán ser de síntese ou desenvolvemento, máis practicas ou conceptuais, etc.  

 
 

 


