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1. Identificación da programación  

 

Centro educativo 
Código Centro Concello Ano académico 

36019232 I.E.S. Monte da Vila O Grove 2011-2012 
 
 

Ciclo formativo 
Código da 

familia 
profesional 

Familia profesional 
Código do 

ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

 Electricidade e 
electrónica. CMELE02 Técnico en instalacións de 

telecomunicacións 
Grao 

medio. Ordinario 

 
 

Profesorado responsable 
Elaboración Luis Vázquez López 
Impartición Luis Vázquez López 
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2. Concreción do currículo en relación á súa adecuación ás 

características do ámbito produtivo 
 

Entorno xeográfico, emprazamento do centro 
 

O GROVE. Municipio da provincia de Pontevedra e bisbarra do Salnés. Situado na beira sur da ría de Arousa, forma límite 
entre esta e a ría de Pontevedra. Limita por todas partes co mar, excepto ao sur que o fai co municipio de Sanxenxo, por un 
tómbolo areoso que o une ao continente. Ten unha extensión de 21,22 km² e unha poboación de 10.739 habitantes en 1991, que 
se distribúen en diversos núcleos agrupados nas parroquias de San Vicente e San Martiño, incluíndose nesta última a illa de 
A Toxa (1,5 Km²), famosa polas súas augas termais de propiedades curativas e importante centro turístico. 
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Situación socioeconómica e cultural 
 

A pirámide de poboación do Grove mostra unha estructura demográfica madura como consecuencia dunha evolución 
demográfica caracterizada por unha intensa caída da natalidade e un progresivo envellecemento, causado por un aumento da 
calidade e esperanza de vida, en gran medida polo desenvolvemento de prestacións socioeconómicas dende as Administracións 
públicas e dos avances médico-científicos nas derradeiras décadas. 

Apreciase que a densidade por habitantes da comarca é moi elevado para Galicia, sendo o Salnés unha das comarcas máis 
densamente poboadas (390,8 hab./km² na comarca e 93,4 hab./km²), pero tamén é destacable que se trata dunha comarca de 
tamaño pequeno (275,2 km²). O Grove abarca unha superficie 21,9 km². 

No referente á concentración da poboación, no concello do Grove no ano 2005, atopamos unha poboación altamente 
concentrada, xa que o 91,66% dos seus habitantes residen en 22 núcleos de poboación (definidos polo INE como núcleos de 
polo menos 10 edificacións que se encontran formando rúas, prazas ou outras vías urbanas), fronte a un escaso 8,33% do total 
que habita en 10 espazos diseminados de vivendas. 
 
 

 
 

I.E.S. Monte da Vila 
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo 

profesional, xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha 
 

Resultados de aprendizaxe 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

        01 Presentación e análise do módulo. 

Está unidade introduce o alumnado o sistema actual da formación 
profesional e realiza unha análise da programación, criterios de avaliación 
e o proceso de ensino do módulo e trata de xustificar o porque deste 
módulo como parte do currículo di ciclo. 

02 

X        02  Introdución os fenómenos eléctricos 

Identificarse a simboloxía normalizada nos esquemas dos circuítos 
eléctricos. 
Recoñecer os elementos que constitúen un circuíto eléctrico. 
Distinguiranse as principais magnitudes eléctricas e as súas unidades. 
Realizaranse cálculos das magnitudes eléctricas e se calculará o calor 
producido polo paso da corrente eléctrica. 

17 

X        03 Compoñentes pasivos. 

Recoñecer os distintos tipos de resistores e condensadores. 
Manexar de maneira eficaz estes elementos. 
Utilizar os códigos de marcado destes compoñentes. 
Medir a resistencia dos resistores  e capacidade dos condensadores. 
Identificar o comportamento destes compoñentes nos circuítos. 

17 

X        04 Análises de circuítos en corrente continua. 

Manexar as leis fundamentais do análise de circuítos. 
Calcular a potencia e o rendemento eléctrico. 
Resolver circuítos de corrente continua. 
Realizar medidas en circuítos de corrente continua. 

25 
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Resultados de aprendizaxe 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

 X       05 Electromagnetismo 

Distinguir as características dos imáns, así como os campos que orixinan. 
Identificar os campos magnéticos creados por condutores recorridos por 
correntes eléctricas. 
Manexar as magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 
Interpretar  a lei de Faraday. 
Comprender os fenómenos de autoindución e as interferencias 
electromagnéticas.  

22 

  X      06 Principios fundamentais da corrente alterna 

Coñecer a corrente alterna. 
Empregar aparatos de medida para corrente alterna. 
Identificar os principais parámetros de unha corrente alterna. 
Calcular circuítos en corrente alterna. 
Aplicar a lei de Ohm en corrente alterna. 
Manexar circuítos resoantes. 

25 

  X      07 Circuítos monofásicos e trifásicos 

Diferenciar os circuítos monofásicos e trifásicos. 
Calcular a potencia e factor de potencia dun circuíto monofásico. 
Medir a potencia dun circuíto monofásico. 
Identificar as formas de conexión dun circuíto trifásico. 

15 

   X     08 Compoñentes electrónicos activos 

Recoñecer os parámetros e características fundamentais dos compoñentes 
electrónicos activos (díodos, transistores e tiristores). 
Identificar os compoñentes activos asociandos con seu símbolo. 
Montar e realizar medidas fundamentais dos circuítos con compoñentes 
activos. 
Describir as aplicacións reais dos compoñentes activos. 

20 

    X    09 Rectificadores e filtros. 

Identificar os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
rectificadores e dos filtros analóxicos. 
Montar e simular circuítos analóxicos básicos: rectificadores e filtros. 
Verificar o funcionamento e as medidas fundamentais dos circuítos de 
rectificación e filtrado. 
Aplicar este tipo de circuítos a situación reais. 
 

24 
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Resultados de aprendizaxe 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

   X  X   10  Circuítos amplificadores 
Identificar os principais parámetros dun amplificador. 
Describir o funcionamento dos amplificadores con transistores. 
Describir o funcionamento dos amplificadores operacionais. 

20 

   X     11 Osciladores e circuítos temporizadores 

Describir os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
osciladores e temporizadores. 
Identificar os compoñentes dos circuítos osciladores e temporizadores, 
asociandos con seu símbolo. 
Montar e simular circuítos analóxicos osciladores e temporizadores. 
Verificar e realizar medidas dos circuítos osciladores e temporizadores. 
Describir aplicacións reais dos circuítos osciladores e temporizadores. 

20 

    X    12 Fontes de alimentación 

Recoñecer os diferentes compoñentes da fonte de alimentación 
relacionándoos con seu símbolo. 
Comprobar o funcionamento dos diferentes bloques. 
Recoñecer as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e 
conmutadas. 
Describir aplicacións reais da cada tipo de fonte de alimentación. 
Realizar as medidas fundamentais. 
Solucionar disfuncións. 

20 

      X  13 Introdución os sistemas dixitais 

Diferenciar un sistema dixital dun analóxico. 
Manexar os diferentes sistemas de numeración e códigos. 
Identificar as funcións lóxicas básicas. 
Analizar os parámetros das principais familias lóxicas. 
Realizar medidas en circuítos dixitais. 

20 

      X  14 Análises de circuítos combinacionais 

Obter a función lóxica dun circuíto dixital. 
Simplificar expresións lóxicas mediante diferentes métodos. 
Recoñecer o comportamento dos circuítos combinacionais. 
Manexar circuítos integrados. 

25 
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Resultados de aprendizaxe 

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 

UD Título Descrición Duración 
(sesións) 

        15 Análises de circuítos secuenciais 

Representar os circuítos secuenciais mediante a simboloxía adecuada. 
Relacionar as entradas e saídas dos circuítos secuenciais. 
Verificar o funcionamento dos circuítos secuenciais. 
Montar o simular circuítos dixitais secuenciais. 

17 

      X  16 Conversión analóxica–dixital 

Dixitalizar unha sinal analóxica. 
Recoñecer os principais parámetros da conversión analóxica-dixital e 
dixital-analóxica (A-D e D-A). 
Comprobar o funcionamento dos circuítos de conversión. 
Montar e simular circuítos conversores. 
Distinguir os diferentes circuítos conversores. 

15 

       X 17 Sistemas microprogramables 

Identificar a estrutura dun microprocesador e un microcontrolador. 
Describir a lóxica asociada aos elementos programables (memorias, 
portos, etc). 
Manexar aplicacións básicas con elementos programables. 
Cargar programas de aplicación en adestradores didácticos ou similares. 
Verificar e realizar modificacións de parámetros e funcionamento. 
 

15 

TOTAL 319 
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4. Unidades didácticas 

 

4.1. Unidade didáctica 1. Presentación e análise do módulo 
4.1.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
1 Presentación e análise do módulo. 2 

 

4.1.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

   
 

4.1.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración 
(sesións) 

  1   
 

4.1.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos 
esixibles (S/N) 

Peso na 
cualificación 

      
 

4.1.e. Contidos 
Contidos 

 Introdución o sistema de Formación Profesional. 
 O módulo de Instalacións de Radiocomunicacións no currículo do ciclo. 
 Análise da programación do módulo. 
 Criterios de avaliación do módulo. 
 Proceso de ensinanza - aprendizaxe proposto. 
 Proceso de avaliación proposto: conceptos avaliables, métodos e formas de avaliación. 

 

4.1.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade Observacións 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 

 X 
 X 
 X 
 X 
 x 

 x 
 x 
 x 
 x 
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Metodoloxía 

 X 
 X 
 X 
 X 
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4.2. Unidade didáctica 2. Introdución aos fenómenos eléctricos 
4.2.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
2 Introdución aos fenómenos eléctricos 17 

 

4.2.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e 
conceptos básicos. N 

 

4.2.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar a simboloxía normalizada en os esquemas dos 
circuítos eléctricos. 

 Recoñecer os elementos que constitúen un circuíto eléctrico. 
 Distinguir as principais magnitudes eléctricas e as súas 
unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes eléctricas. 
 Calcular o calor producido polo paso da corrente eléctrica. 

1 Casos prácticos. 04 

 Identificar a simboloxía normalizada en os esquemas dos 
circuítos eléctricos. 

 Recoñecer os elementos que constitúen un circuíto eléctrico. 
 Distinguir as principais magnitudes eléctricas e as súas 
unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes eléctricas. 
 Calcular o calor producido polo paso da corrente eléctrica. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 05 

 Identificar a simboloxía normalizada en os esquemas dos 
circuítos eléctricos. 

 Recoñecer os elementos que constitúen un circuíto eléctrico. 
 Distinguir as principais magnitudes eléctricas e as súas 
unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes eléctricas. 
 Calcular o calor producido polo paso da corrente eléctrica. 

3 Práctica. 6 

 Identificar a simboloxía normalizada en os esquemas dos 
circuítos eléctricos. 

 Recoñecer os elementos que constitúen un circuíto eléctrico. 
 Distinguir as principais magnitudes eléctricas e as súas 
unidades. 

 Realizar cálculos das magnitudes eléctricas. 
 Calcular o calor producido polo paso da corrente eléctrica. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 
 

4.2.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA1.1. Describíronse as magnitudes eléctricas e as súas 
unidades. 

 
 
 CA1.2. Identificáronse os compoñentes eléctricos e 

clasificáronse en función das súas características. 
 

 
 CA1.5. Recoñecéronse os efectos térmicos da electricidade. 

 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.2.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 O electrón. 
 Conceptos de condutor e aillante. 
 O concepto de corrente eléctrica. 
 As unidades de medidas. 
 Os tipos de electricidade. 
 A potencia e enerxía eléctrica. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 Realización de actividades dos cálculos das magnitudes eléctricas e das unidades máis importantes. 
 Realización de actividades e prácticas dos elementos que constitúen un circuíto eléctrico, así como identificación da 

simboloxía nos esquemas destes circuítos. 
 

Actitudinais (Actitudes) 

 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as actividades. 
 Aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 

 
 

4.1.f. Recursos didácticos e método 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Software para captura de esquemas e simulación de 
circuítos electrónicos  N   

 Software para a simulación de sistemas e circuítos de 
RF  N   

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc).  N   

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de RF  N   

 Fontes de alimentación  S  As unidades existentes están obsoletas 
e seria preciso a súa renovación.. 

 Frecuencímetros  S  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso dispoñer de novas unidades. 

 Analizador de espectros  N   

 Medidores de campo  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xogo básico de ferramentas empregadas na electrónica 
de radiocomunicacións.  S   

 Estación de soldadura e desoldadura  S   
 Compoñentes e consumibles electrónicos de uso xeral e 
específicos de radiocomunicacións  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 
Método  

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 

diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.3. Unidade didáctica 3. Compoñentes Pasivos. 
4.3.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
3 Compoñentes Pasivos 17 

 

4.3.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e 
conceptos básicos. N 

 

4.3.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Recoñecer os distintos tipos de resistores e condensadores.
 Manexar de maneira eficaz estes elementos. 
 Utilizar os códigos de marcado destes compoñentes. 
 Medir a resistencia dos resistores  e capacidade dos 
condensadores. 

 Identificar o comportamento destes compoñentes nos 
circuítos. 

1 Casos prácticos. 5 

 Recoñecer os distintos tipos de resistores e condensadores.
 Manexar de maneira eficaz estes elementos. 
 Utilizar os códigos de marcado destes compoñentes. 
 Medir a resistencia dos resistores  e capacidade dos 
condensadores. 

 Identificar o comportamento destes compoñentes nos 
circuítos. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 4 

 Recoñecer os distintos tipos de resistores e condensadores.
 Manexar de maneira eficaz estes elementos. 
 Utilizar os códigos de marcado destes compoñentes. 
 Medir a resistencia dos resistores  e capacidade dos 
condensadores. 

 Identificar o comportamento destes compoñentes nos 
circuítos. 

3 Práctica. 4 

 Recoñecer os distintos tipos de resistores e condensadores.
 Manexar de maneira eficaz estes elementos. 
 Utilizar os códigos de marcado destes compoñentes. 
 Medir a resistencia dos resistores  e capacidade dos 
condensadores. 

 Identificar o comportamento destes compoñentes nos 
circuítos. 

4 Actividade de autoavaliación. 4 

 

4.3.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA1.2. Identificáronse os compoñentes eléctricos e 
clasificáronse en función das súas características. 

 CA1.3. Identificouse a simboloxía normalizada nos 
esquemas dos circuítos eléctricos. 

 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.3.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Resistencia e capacidade. 
 Asociacións en serie, en paralelo e mixtas de resistores e condensadores. 
 Código de cores destes compoñentes. 
 Parámetros fundamentais dos resistores e dos condensadores. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de exercicios de circuítos con asociacións en serie, en paralelo e mixtas de resistores e 

condensadores. 
 Identificación do valor de resistores e condensadores polo código de cores. 
 Realización de exercicios dos parámetros fundamentais dos resistores e condensadores. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción por la precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e 

colectivamente as actividades. 
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
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4.3.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Polímetros dixitais  S   

 Capacimetro.  S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xeradores de RF  N   

 Fontes de alimentación  S  As unidades existentes están obsoletas 
e seria preciso a súa renovación.. 

 Frecuencímetros  S  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso dispoñer de novas unidades. 

 Analizador de espectros  N   

 Medidores de campo   S  Tan so hai unha unidade. E preciso 
dispoñer de mais unidades. 

 Xogo básico de ferramentas empregadas na electrónica.  S   
 Estación de soldadura e desoldadura  S   
 Compoñentes e consumibles electrónicos de uso xeral e 
específicos de radiocomunicacións  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Medidor RCL  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 Medidor de ROE  N   
 Equipamentos de alimentación: sistemas de 
alimentación ininterrompida, grupos electróxenos e 
placas solares. 

 N   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 



22 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Electrónica Aplicada 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

 

4.4. Unidade didáctica 4. Análises de circuítos en corrente continúa. 
4.4.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
4 Análises de circuítos en corrente continúa. 25 

 

4.4.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA1. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente continua, aplicando principios e 
conceptos básicos. N 

 

4.4.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Manexar as leis fundamentais do análise de 
circuítos. 

 Calcular a potencia e o rendemento eléctrico. 
 Resolver circuítos de corrente continua. 
 Realizar medidas en circuítos de corrente continua. 

1 Casos prácticos. 9 

 Manexar as leis fundamentais do análise de 
circuítos. 

 Calcular a potencia e o rendemento eléctrico. 
 Resolver circuítos de corrente continua. 
 Realizar medidas en circuítos de corrente continua. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 5 

 Manexar as leis fundamentais do análise de 
circuítos. 

 Calcular a potencia e o rendemento eléctrico. 
 Resolver circuítos de corrente continua. 
 Realizar medidas en circuítos de corrente continua. 

3 Práctica. 7 

 Manexar as leis fundamentais do análise de 
circuítos. 

 Calcular a potencia e o rendemento eléctrico. 
 Resolver circuítos de corrente continua. 
 Realizar medidas en circuítos de corrente continua. 

4 Actividade de autoavaliación. 4 

 

4.4.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA1.4. Realizáronse cálculos en circuítos eléctricos de 
corrente continua. 

 CA1.6. Realizáronse cálculos de potencia, enerxía e 
rendemento eléctrico. 

 CA1.7. Realizáronse medidas en circuítos eléctricos 
(tensión, intensidade, etc.). 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 Unidades Didácticas. 
  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

 

4.4.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 As leis de Kirchhoff e a lei de Ohm. 
 O concepto de potencia eléctrica. 
 O rendemento dun xerador. 
 Cómo realizar medidas nun circuíto. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de prácticas dos circuítos de corrente continua aplicando as leis de Kirchoff. 
 Realización de actividades do rendemento dun xerador e da potencia eléctrica. 
 Realización de actividades e practicas das medidas dun circuíto. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.4.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 Software de control.  N   
 Manuais de equipamentos de radiocomunicacións.  N   
 Ferramentas de configuración en redes fixas e móbiles: 
características.  N   

 Software de instalación e utilidades de equipamentos de 
radiocomunicación.  N   

 Software de xestión local de equipamentos de 
radiocomunicacións.  N   

 Sistemas de acceso remoto.  N   
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.5. Unidade didáctica 5. Electromagnetismo 
4.5.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
5 Electromagnetismo. 22 

 

4.5.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA2. Recoñece os efectos e os principios do electromagnetismo, e describe as interaccións entre campos 
magnéticos e correntes eléctricas. N 

 

4.5.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Distinguir as características dos imáns, así como os campos que 
orixinan. 

 Identificar os campos magnéticos creados por condutores 
recorridos por correntes eléctricas. 

 Manexar as magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 
 Interpretar  a Lei de Faraday. 
 Comprender os fenómenos de autoindución e as interferencias 
electromagnéticas. 

1 Casos prácticos. 8 

 Distinguir as características dos imáns, así como os campos que 
orixinan. 

 Identificar os campos magnéticos creados por condutores 
recorridos por correntes eléctricas. 

 Manexar as magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 
 Interpretar  a Lei de Faraday. 
 Comprender os fenómenos de autoindución e as interferencias 

electromagnéticas. 

2 Actividades de investigación e resolución 
de problemas. 6 

 Distinguir as características dos imáns, así como os campos que 
orixinan. 

 Identificar os campos magnéticos creados por condutores 
recorridos por correntes eléctricas. 

 Manexar as magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 
 Interpretar  a Lei de Faraday. 
 Comprender os fenómenos de autoindución e as interferencias 

electromagnéticas. 

3 Práctica. 4 

 Distinguir as características dos imáns, así como os campos que 
orixinan. 

 Identificar os campos magnéticos creados por condutores 
recorridos por correntes eléctricas. 

 Manexar as magnitudes electromagnéticas e as súas unidades. 
 Interpretar  a Lei de Faraday. 
 Comprender os fenómenos de autoindución e as interferencias 
electromagnéticas. 

4 Actividade de autoavaliación.  4 
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4.5.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA2.1. Recoñecéronse as características dos imáns e as dos 
campos magnéticos que orixinan. 

 CA2.2. Recoñecéronse os campos magnéticos creados por 
condutores percorridos por correntes eléctricas. 

 CA2.3. Identificáronse as principais magnitudes 
electromagnéticas e as súas unidades. 

 CA2.4. Recoñeceuse a acción dun campo magnético sobre 
correntes eléctricas. 

 CA2.5. Describíronse as experiencias de Faraday. 
 CA2.6. Describiuse o fenómeno da autoindución. 
 CA2.7. Describiuse o fenómeno da interferencia 

electromagnética. 
 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.5.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Relación entre a electricidade e o magnetismo. 
 Concepto de bobina. 
 Códigos de marcado das bobinas comerciais. 
 Cálculo de bobinas equivalentes. 
 Compatibilidade electromagnética. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades do código de marcado das bobinas comerciais. 
 Realización de actividades e prácticas do cálculo de bobinas equivalentes. 
 Realización de actividades sobre os conceptos importantes do electromagnetismo. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
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4.5.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 Medidor de ROE  N   
 Medidor de potencia.  N   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.6. Unidade didáctica 6. Principios fundamentais da corrente alterna 
4.6.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
6 Principios fundamentais da corrente alterna. 25 

 

4.6.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA3. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, 
aplicando principios e conceptos básicos. N 

 

4.6.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Coñecer a corrente alterna. 
 Empregar aparatos de medida para corrente alterna. 
 Identificar os principais parámetros de unha corrente 
alterna. 

 Calcular circuítos en corrente alterna. 
 Aplicar a lei de Ohm en corrente alterna. 
 Manexar circuítos resoantes. 

1 Casos prácticos. 10 

 Coñecer a corrente alterna. 
 Empregar aparatos de medida para corrente alterna. 
 Identificar os principais parámetros de unha corrente 
alterna. 

 Calcular circuítos en corrente alterna. 
 Aplicar a lei de Ohm en corrente alterna. 
 Manexar circuítos resoantes. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 6 

 Coñecer a corrente alterna. 
 Empregar aparatos de medida para corrente alterna. 
 Identificar os principais parámetros de unha corrente 
alterna. 

 Calcular circuítos en corrente alterna. 
 Aplicar a lei de Ohm en corrente alterna. 
 Manexar circuítos resoantes. 

3 Práctica. 5 

 Coñecer a corrente alterna. 
 Empregar aparatos de medida para corrente alterna. 
 Identificar os principais parámetros de unha corrente 
alterna. 

 Calcular circuítos en corrente alterna. 
 Aplicar a lei de Ohm en corrente alterna. 
 Manexar circuítos resoantes. 

4 Actividade de autoavaliación. 4 

 

4.6.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA3.1. Identificáronse as características dun sinal alterno. 
 CA3.2. Identificouse a simboloxía normalizada. 
 CA3.3. Realizáronse cálculos de impedancia, tensión, 

intensidade, potencia e factor de potencia en 
circuítos de corrente alterna monofásica. 

 CA3.4. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, 
potencia e factor de potencia. 

 CA3.5. Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia. 
 CA3.6. Describiuse o concepto de resonancia e as súas 

aplicacións. 
 CA3.7. Identificáronse os harmónicos e os seus efectos. 

 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.6.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Tipos de corrente alterna. 
 Valores característicos dunha corrente alterna. Cálculos. 
 Comportamento dos receptores elementais (resistencia, bobina e condensador) en corrente alterna. 
 Potencias en corrente alterna. Cálculo.Factor de potencia. 
 Medidas en corrente alterna. Equipamentos e procedementos. 
 Resonancia. 
 Harmónicos. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realizar cálculos de tensións, intensidades e impedancias en circuítos de corrente alterna senoidal. 
 Visualizar diferentes sinais alternas no osciloscopio. 
 Analizar o comportamento dos compoñentes pasivos básicos en corrente alterna a través de simulacións no ordenador. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 
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4.6.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 Medidor de ROE  N   
 Medidor de potencia.  N   
 Manuais técnicos de equipamentos  N   
 Comprobador de cableamento  N   
 Reflectómetro óptico  N   
 Analizador de espectro  N   
 Manuais de fabricantes  N   

 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.7. Unidade didáctica 7. Circuítos monofásicos e trifásicos. 
4.7.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
7 Circuítos monofásicos e trifásicos. 15 

 

4.7.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA3. Realiza cálculos e medidas en circuítos eléctricos de corrente alterna monofásica e trifásica, 
aplicando principios e conceptos básicos. N 

 

4.7.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Diferenciar os circuítos monofásicos e trifásicos. 
 Calcular a potencia e factor de potencia dun circuíto 

monofásico. 
 Medir a potencia dun circuíto monofásico. 
 Identificar as formas de conexión dun circuíto trifásico. 

1 Casos prácticos. 3 

 Diferenciar os circuítos monofásicos e trifásicos. 
 Calcular a potencia e factor de potencia dun circuíto 

monofásico. 
 Medir a potencia dun circuíto monofásico. 
 Identificar as formas de conexión dun circuíto trifásico. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 4 

 Diferenciar os circuítos monofásicos e trifásicos. 
 Calcular a potencia e factor de potencia dun circuíto 

monofásico. 
 Medir a potencia dun circuíto monofásico. 
 Identificar as formas de conexión dun circuíto trifásico. 

3 Práctica. 6 

 Diferenciar os circuítos monofásicos e trifásicos. 
 Calcular a potencia e factor de potencia dun circuíto 

monofásico. 
 Medir a potencia dun circuíto monofásico. 
 Identificar as formas de conexión dun circuíto trifásico. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.7.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA3.4. Realizáronse medidas de tensión, intensidade, 
potencia e factor de potencia. 

 CA3.5. Describiuse o xeito de corrixir o factor de potencia. 
 CA3.8. Describíronse os sistemas de distribución a tres e 

catro fíos. 
 CA3.9. Identificáronse os xeitos de conexión dos receptores 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

trifásicos. Unidades Didácticas. 
  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

  Resultados finais da actividade 
práctica realizada na aula (Informe, 
memoria, arquivos, montaxes ...). 

 

4.7.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Potencias en corrente alterna. Cálculo. 
 Factor de potencia. 
 Medidas en corrente alterna. Equipamentos e procedementos. 
 Resonancia. 
 Harmónicos. 
 Conexión de receptores trifásicos. 
 Potencias en circuítos trifásicos. 
 Visualización de sinais. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de cálculos de tensións, intensidades e potencias en circuítos de corrente alterna senoidal. 
 Medición de potencia activa en circuítos monofásicos. 
 Análises do comportamento dos circuítos trifásicos. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Asumir o compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.7.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc).  S   

 Medidor de ROE  N   
 Medidor de potencia.  N   
 Manuais técnicos de equipamentos  N   
 Comprobador de cableamento  N   
 Reflectómetro óptico  N   
 Analizador de espectro  N   
 Manuais de fabricantes  N   

 
Método 

 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Práctica. Pretendese que o alumnado exercite de un xeito integrado as competencias profesionais adquiridas. 
 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 
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4.8. Unidade didáctica 8. UD 8. Compoñentes electrónicos activos. 
4.8.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
8 Compoñentes electrónicos activos. 20 

 

4.8.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA4. Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións.  
 

4.8.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Recoñecer os parámetros e características fundamentais dos 
compoñentes electrónicos activos (díodos, transistores e tiristores). 
 Identificar os compoñentes activos asociados con seu símbolo. 
 Montar e realizar medidas fundamentais dos circuítos con compoñentes 

activos. 
 Describir as aplicacións reais dos compoñentes activos. 

1 Casos prácticos. 5 

 Recoñecer os parámetros e características fundamentais dos 
compoñentes electrónicos activos (díodos, transistores e tiristores). 
 Identificar os compoñentes activos asociados con seu símbolo. 
 Montar e realizar medidas fundamentais dos circuítos con compoñentes 

activos. 
 Describir as aplicacións reais dos compoñentes activos. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 5 

 Recoñecer os parámetros e características fundamentais dos 
compoñentes electrónicos activos (díodos, transistores e tiristores). 
 Identificar os compoñentes activos asociados con seu símbolo. 
 Montar e realizar medidas fundamentais dos circuítos con compoñentes 

activos. 
 Describir as aplicacións reais dos compoñentes activos. 

3 Práctica. 8 

 Recoñecer os parámetros e características fundamentais dos 
compoñentes electrónicos activos (díodos, transistores e tiristores). 
 Identificar os compoñentes activos asociados con seu símbolo. 
 Montar e realizar medidas fundamentais dos circuítos con compoñentes 

activos. 
 Describir as aplicacións reais dos compoñentes activos. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.8.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA4.2. Describíronse os parámetros e as características 
fundamentais dos circuítos analóxicos. 

 CA4.3. Identificáronse os compoñentes e asociáronse cos 
seus símbolos. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 

S Igual todos 
os criterios 



35 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Electrónica Aplicada 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA4.4. Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos 
básicos. 

 CA4.5. Verificouse o seu funcionamento. 
 CA4.6. Realizáronse as medidas fundamentais. 
 CA4.7. Describíronse aplicacións reais dos circuítos 

analóxicos. 

trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.8.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Os diferentes compoñentes baseados en semicondutores: díodos, transistores e tiristores. 
 Cómo identificar os distintos compoñentes comerciais. 
 As características fundamentais de cada compoñente. 
 As principais aplicacións dos distintos compoñentes. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Comprobación do funcionamento dos díodos, transistores e tiristores. 
 Comprobación do funcionamento dos díodos e transistores mediante a simulación dos circuítos no ordenador. 
 Realización de actividades e montaxes dos circuítos con díodos, transistores e tiristores. 
 Realización de actividades sobre as características de cada compoñente. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo.  
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.8.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 
 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 
 

4.9. Unidade didáctica 9. UD 9. Rectificadores e filtros. 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.9.a. Identificación da unidade didáctica 
Nº Título da UD Duración 
9 Rectificadores e filtros. 24 

 

4.9.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA5. Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques funcionais, e 
mide ou visualiza os sinais típicos. N 

 

4.9.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
rectificadores e dos filtros analóxicos. 
 Montar e simular circuítos analóxicos básicos: rectificadores e 

filtros. 
 Verificar o funcionamento e as medidas fundamentais dos circuítos 

de rectificación e filtrado. 
 Aplicar este tipo de circuítos a situación reais. 

1 Casos prácticos. 6 

 Identificar os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
rectificadores e dos filtros analóxicos. 
 Montar e simular circuítos analóxicos básicos: rectificadores e 

filtros. 
 Verificar o funcionamento e as medidas fundamentais dos circuítos 

de rectificación e filtrado. 
 Aplicar este tipo de circuítos a situación reais. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 6 

 Identificar os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
rectificadores e dos filtros analóxicos. 
 Montar e simular circuítos analóxicos básicos: rectificadores e 

filtros. 
 Verificar o funcionamento e as medidas fundamentais dos circuítos 

de rectificación e filtrado. 
 Aplicar este tipo de circuítos a situación reais. 

3 Práctica. 9 

 Identificar os parámetros e características fundamentais dos circuítos 
rectificadores e dos filtros analóxicos. 
 Montar e simular circuítos analóxicos básicos: rectificadores e 

filtros. 
 Verificar o funcionamento e as medidas fundamentais dos circuítos 

de rectificación e filtrado. 
 Aplicar este tipo de circuítos a situación reais. 

4 Actividade de autoavaliación. 3 

 

4.9.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA5.1. Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e 
relacionáronse co seu símbolo. 

 CA5.2. Describiuse o funcionamento dos bloques. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA5.5. Realizáronse as medidas fundamentais. 
 CA5.6. Verificouse o seu funcionamento. 

farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.9.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Características dos circuítos rectificadores e súas formas de onda: rectificador de media onda, rectificador de onda 
completa. 
 Tipos de filtros: filtros paso baixo, paso alto, paso banda. 
 Aplicacións dos rectificadores. 
 Aplicacións dos filtros.  

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Comprobación do funcionamento dun rectificador de media onda e onda completa mediante a simulación dos circuítos no 
ordenador. 
 Comprobación do funcionamento dos filtros mediante a simulación dos circuítos no ordenador. 
 Realización de actividades dos circuítos analóxicos básicos como rectificadores e filtros. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.9.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 
 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.10. Unidade didáctica 10. UD 10. Circuitos amplificadores. 
4.10.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
10 Circuítos amplificadores. 20 

 

4.10.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA4. Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. 
 RA6. Monta circuítos con amplificadores operacionais, e determina as súas características e as súas 

aplicacións. 
N 

 

4.10.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar os principais parámetros dun amplificador. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores con 

transistores. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores 

operacionais. 

1 Casos prácticos. 5 

 Identificar os principais parámetros dun amplificador. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores con 

transistores. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores 

operacionais. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 5 

 Identificar os principais parámetros dun amplificador. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores con 

transistores. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores 

operacionais. 

3 Práctica. 8 

 Identificar os principais parámetros dun amplificador. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores con 

transistores. 
 Describir o funcionamento dos amplificadores 
operacionais. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.10.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA4.1. Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e 
de potencia. 

 CA4.4. Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos 
básicos. 

 CA4.5. Verificouse o seu funcionamento. 
 CA4.6. Realizáronse as medidas fundamentais. 
 CA4.7. Describíronse aplicacións reais dos circuítos 

analóxicos. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA6.1. Identificáronse as configuracións básicas dos 
circuítos con amplificadores operacionais (AO). 

 CA6.2. Identificáronse os parámetros característicos das 
configuracións básicas. 

 CA6.3. Describiuse o seu funcionamento. 
 CA6.4. Montáronse ou simuláronse circuítos básicos con 

AO. 
 CA6.5. Realizáronse as medidas e verificouse o seu 

funcionamento. 
 CA6.6. Describíronse aplicacións reais dos circuítos con AO.

 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.10.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Parámetros do amplificador. 
 Concepto de ganancia. 
 Tipos de amplificadores. 
 O amplificador operacional. 
 Aplicacións comerciais dos amplificadores. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Comprobación do funcionamento dun amplificador mediante a simulación dos circuítos no ordenador. 
 Realización de actividades dos circuítos amplificadores. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 
 

4.10.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 
 
 
 
 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.11. Unidade didáctica 11. UD 11. Osciladores e circuítos 
temporizadores. 
4.11.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
11 Osciladores e circu. 20 

 

4.11.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA4. Monta circuítos analóxicos, e determina as súas características e as súas aplicacións. N 
 

4.11.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Describir os parámetros e características fundamentais dos 
circuítos osciladores e temporizadores. 
 Identificar os compoñentes dos circuítos osciladores e 

temporizadores, asociandos con seu símbolo. 
 Montar e simular circuítos analóxicos osciladores e 

temporizadores. 
 Verificar e realizar medidas dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 
 Describir aplicacións reais dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 

1 Casos prácticos. 5 

 Describir os parámetros e características fundamentais dos 
circuítos osciladores e temporizadores. 
 Identificar os compoñentes dos circuítos osciladores e 

temporizadores, asociandos con seu símbolo. 
 Montar e simular circuítos analóxicos osciladores e 

temporizadores. 
 Verificar e realizar medidas dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 
 Describir aplicacións reais dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 5 

 Describir os parámetros e características fundamentais dos 
circuítos osciladores e temporizadores. 
 Identificar os compoñentes dos circuítos osciladores e 

temporizadores, asociandos con seu símbolo. 
 Montar e simular circuítos analóxicos osciladores e 

temporizadores. 
 Verificar e realizar medidas dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 
 Describir aplicacións reais dos circuítos osciladores e 

temporizadores. 

3 Práctica. 8 

 Describir os parámetros e características fundamentais dos 
circuítos osciladores e temporizadores. 
 Identificar os compoñentes dos circuítos osciladores e 

temporizadores, asociandos con seu símbolo. 
 Montar e simular circuítos analóxicos osciladores e 

temporizadores. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 
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 Verificar e realizar medidas dos circuítos osciladores e 
temporizadores. 
 Describir aplicacións reais dos circuítos osciladores e 
temporizadores. 

 

4.11.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA4.1. Describíronse tipos de circuítos analóxicos de sinal e 
de potencia. 

 CA4.4. Montáronse ou simuláronse circuítos analóxicos 
básicos. 

 CA4.5. Verificouse o seu funcionamento. 
 CA4.6. Realizáronse as medidas fundamentais. 
 CA4.7. Describíronse aplicacións reais dos circuítos 

analóxicos. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.11.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Tipos de osciladores. 
 Aplicacións dos osciladores. 
 Os circuítos de temporización. 
 Realización de temporizadores con circuítos integrados. 
 Aplicacións comerciais dos temporizadores. 
 Diferenzas entre os osciladores senoidales e os osciladores de onda cadrada. 

 
Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades identificando os compoñentes dos circuítos osciladores. 
 Realización de actividades e prácticas dos circuítos osciladores e temporizadores. 
 Realización de actividades sobre os conceptos importantes dos circuítos osciladores e 
temporizadores. 
 Resolución das diferenzas entre os circuítos osciladores e temporizadores. 
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Contidos 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e 
colectivamente as actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio 
ambiente no traballo. 

 
 

4.11.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
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Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 

 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.12. Unidade didáctica 12. UD 12. Fontes de alimentación. 
4.12.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
12 Fontes de alimentación. 20 

 

4.12.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA5. Determina as características e as aplicacións de fontes de alimentación, identifica os seus bloques 
funcionais, e mide ou visualiza os sinais típicos. N 

 

4.12.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Recoñecer os diferentes compoñentes da fonte de alimentación 
relacionándoos con seu símbolo. 
 Comprobar o funcionamento dos diferentes bloques. 
 Recoñecer as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e 

conmutadas. 
 Describir aplicacións reais da cada tipo de fonte de alimentación. 
 Realizar as medidas fundamentais. 
 Solucionar disfuncións. 

1 Casos prácticos. 5 

 Recoñecer os diferentes compoñentes da fonte de alimentación 
relacionándoos con seu símbolo. 
 Comprobar o funcionamento dos diferentes bloques. 
 Recoñecer as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e 

conmutadas. 
 Describir aplicacións reais da cada tipo de fonte de alimentación. 
 Realizar as medidas fundamentais. 
 Solucionar disfuncións. 

2 Actividades de e investigación e resolución 
de problemas. 5 

 Recoñecer os diferentes compoñentes da fonte de alimentación 
relacionándoos con seu símbolo. 
 Comprobar o funcionamento dos diferentes bloques. 
 Recoñecer as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e 

conmutadas. 
 Describir aplicacións reais da cada tipo de fonte de alimentación. 
 Realizar as medidas fundamentais. 
 Solucionar disfuncións. 

3 Práctica. 8 

 Recoñecer os diferentes compoñentes da fonte de alimentación 
relacionándoos con seu símbolo. 
 Comprobar o funcionamento dos diferentes bloques. 
 Recoñecer as diferenzas entre fontes de alimentación lineais e 

conmutadas. 
 Describir aplicacións reais da cada tipo de fonte de alimentación. 
 Realizar as medidas fundamentais. 
 Solucionar disfuncións. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.12.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA5.1. Recoñecéronse os compoñentes e os bloques, e   Proba escrita. Os contidos desta S Igual todos 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

relacionáronse co seu símbolo. 
 CA5.2. Describiuse o funcionamento dos bloques. 
 CA5.3. Describíronse as diferenzas entre fontes de 

alimentación lineais e conmutadas. 
 CA5.4. Describíronse aplicacións reais de cada tipo de fonte.
 CA5.5. Realizáronse as medidas fundamentais. 
 CA5.6. Verificouse o seu funcionamento. 

unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

os criterios 

 

4.12.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Compoñentes das fontes de alimentación. 
 Características e aplicacións das fontes de alimentación conmutadas e no conmutadas. 
 Criterios a seguir para a elección dos compoñentes. 
 Parámetros dos fabricantes. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades identificando os compoñentes das fontes de alimentación lineal e conmutada. 
 Realización de actividades e practicas de fonte de alimentación lineal. 
 Realización de actividades sobre os conceptos importantes das fontes de alimentación. 
 Resolución das disfuncións nas fontes. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.12.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.13. Unidade didáctica 13. UD 13. Introdución os sistemas dixitais. 
4.13.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
13 Introdución os sistemas dixitais. 20 

 

4.13.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. N 
 

4.13.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Diferenciar un sistema dixital dun analóxico. 
 Manexar os diferentes sistemas de numeración e 

códigos. 
 Identificar as funcións lóxicas básicas. 
 Analizar os parámetros das principais familias 

lóxicas. 
 Realizar medidas en circuítos dixitais. 

1 Casos prácticos. 5 

 Diferenciar un sistema dixital dun analóxico. 
 Manexar os diferentes sistemas de numeración e 

códigos. 
 Identificar as funcións lóxicas básicas. 
 Analizar os parámetros das principais familias 

lóxicas. 
 Realizar medidas en circuítos dixitais. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 5 

 Diferenciar un sistema dixital dun analóxico. 
 Manexar os diferentes sistemas de numeración e 

códigos. 
 Identificar as funcións lóxicas básicas. 
 Analizar os parámetros das principais familias 

lóxicas. 
 Realizar medidas en circuítos dixitais. 

3 Práctica. 8 

 Diferenciar un sistema dixital dun analóxico. 
 Manexar os diferentes sistemas de numeración e 

códigos. 
 Identificar as funcións lóxicas básicas. 
 Analizar os parámetros das principais familias 

lóxicas. 
 Realizar medidas en circuítos dixitais. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.13.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA7.1. Utilizáronse diversos sistemas de numeración e   Proba escrita. Os contidos desta S Igual todos 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

códigos. 
 CA7.2. Describíronse as funcións lóxicas fundamentais. 

unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

os criterios 

 

4.13.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Os sistemas de numeración binario e hexadecimal. 
 A álxebra de Boole. 
 Os principais tipos de portas lóxicas. 
 As características das familias lóxicas. 
 Os instrumentos de medida deste tipo de circuítos. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 

 
 Realización de actividades sobre portas lóxicas eo sistema de numeración binario. 
 Realización de actividades e prácticas sobre os circuítos integrados de portas lóxicas. 
 Realización de actividades sobre os parámetros importantes das familias lóxicas. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 
 

4.13.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.14. Unidade didáctica 14. UD 14. Análises de circuítos combinacionais. 
4.14.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
14 Análises de circuítos combinacionais. 25 

 

4.14.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. N 
 

4.14.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Obter a función lóxica dun circuíto dixital. 
 Simplificar expresións lóxicas mediante diferentes 

métodos. 
 Recoñecer o comportamento dos circuítos 

combinacionais. 
 Manexar circuítos integrados. 

1 Casos prácticos. 5 

 Obter a función lóxica dun circuíto dixital. 
 Simplificar expresións lóxicas mediante diferentes 

métodos. 
 Recoñecer o comportamento dos circuítos 

combinacionais. 
 Manexar circuítos integrados. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 5 

 Obter a función lóxica dun circuíto dixital. 
 Simplificar expresións lóxicas mediante diferentes 

métodos. 
 Recoñecer o comportamento dos circuítos 

combinacionais. 
 Manexar circuítos integrados. 

3 Práctica. 8 

 Obter a función lóxica dun circuíto dixital. 
 Simplificar expresións lóxicas mediante diferentes 

métodos. 
 Recoñecer o comportamento dos circuítos 

combinacionais. 
 Manexar circuítos integrados. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.14.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA7.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a 
simboloxía axeitada. 

 CA7.4. Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos 
combinacionais e secuenciais. 

 CA7.5. Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais 

  Proba escrita. Os contidos 
desta unidade formarán 
parte da proba escrita 
trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita 

 S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

básicos. 
 CA7.7. Verificouse o seu funcionamento. 

por trimestre, aínda que si o 
profesor o considera 
necesario poderá facer 
probas extra de unha ou 
varias Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na 
aula. Pretendese obter unha 
valoración para cada 
alumno/a de o grao de 
adquisición das 
competencias profesionais, 
a través, da observación 
deste/a na execución das 
diversas actividades 
propostas nesta unidade. 

 

4.14.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Conceptos de función lóxica e táboa de verdade. 
 Simplificación de funcións lóxicas. 
 Implementación dun circuíto a partir dunha función lóxica. 
 Circuítos combinacionais con portas lóxicas. 
 Circuítos combinacionais integrados. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades sobre as funcións lóxicas, obtendo a táboa de verdade e o esquema lóxico, así como actividades 
e prácticas sobre circuítos combinacionais. 
 Realización de actividades e prácticas sobre circuítos combinacionais: decodificadores, codificadores, multiplexores, 
demultiplexores e comparadores. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 
 

4.14.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 



55 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Electrónica Aplicada 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.15. Unidade didáctica 15. UD 15. Análises de circuítos secuenciais. 
4.15.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
15 Análises de circuítos secuenciais. 17 

 

4.15.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. N 

 

4.15.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Representar os circuítos secuenciais mediante a simboloxía 
adecuada. 
 Relacionar as entradas e saídas dos circuítos secuenciais. 
 Verificar o funcionamento dos circuítos secuenciais. 
 Montar o simular circuítos dixitais secuenciais. 

1 Casos prácticos. 4 

 Representar os circuítos secuenciais mediante a simboloxía 
adecuada. 
 Relacionar as entradas e saídas dos circuítos secuenciais. 
 Verificar o funcionamento dos circuítos secuenciais. 
 Montar o simular circuítos dixitais secuenciais. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 4 

 Representar os circuítos secuenciais mediante a simboloxía 
adecuada. 
 Relacionar as entradas e saídas dos circuítos secuenciais. 
 Verificar o funcionamento dos circuítos secuenciais. 
 Montar o simular circuítos dixitais secuenciais. 

3 Práctica. 7 

 Representar os circuítos secuenciais mediante a simboloxía 
adecuada. 
 Relacionar as entradas e saídas dos circuítos secuenciais. 
 Verificar o funcionamento dos circuítos secuenciais. 
 Montar o simular circuítos dixitais secuenciais. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.15.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA7.3. Representáronse os circuítos lóxicos mediante a 
simboloxía axeitada. 

 CA7.4. Relacionáronse as entradas e as saídas en circuítos 
combinacionais e secuenciais. 

 CA7.5. Montáronse ou simuláronse circuítos dixitais 
básicos. 

 CA7.7. Verificouse o seu funcionamento. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.15.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Concepto de sistema secuencial. 
 Diferenza entre sistemas asíncronos e síncronos. 
 Diferentes tipos de biestables. 
 Circuítos contadores. 
 Divisores de frecuencia 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades sobre os diferentes tipos de circuítos biestables. 
 Realización de actividades e prácticas sobre circuítos biestables asíncronos e síncronos, así como os circuítos contadores. 
 Resolución de diferenzas entre os biestables síncronos e asíncronos. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 
 

4.15.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
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Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 
 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.16. Unidade didáctica 16. UD 16. Conversión analóxica - dixital. 
4.16.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
16 Conversión analóxica - dixital. 15 

 

4.16.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA7. Monta circuítos lóxicos dixitais, e determina as súas características e as súas aplicacións. N 
 

4.16.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Dixitalizar unha sinal analóxica. 
 Recoñecer os principais parámetros da conversión analóxica-dixital 

e dixital-analóxica (A-D e D-A). 
 Comprobar o funcionamento dos circuítos de conversión. 
 Montar e simular circuítos conversores. 
 Distinguir os diferentes circuítos conversores. 

1 Casos prácticos. 4 

 Dixitalizar unha sinal analóxica. 
 Recoñecer os principais parámetros da conversión analóxica-dixital 

e dixital-analóxica (A-D e D-A). 
 Comprobar o funcionamento dos circuítos de conversión. 
 Montar e simular circuítos conversores. 
 Distinguir os diferentes circuítos conversores. 

2 Actividades de e investigación e 
resolución de problemas. 4 

 Dixitalizar unha sinal analóxica. 
 Recoñecer os principais parámetros da conversión analóxica-dixital 

e dixital-analóxica (A-D e D-A). 
 Comprobar o funcionamento dos circuítos de conversión. 
 Montar e simular circuítos conversores. 
 Distinguir os diferentes circuítos conversores. 

3 Práctica. 5 

 Dixitalizar unha sinal analóxica. 
 Recoñecer os principais parámetros da conversión analóxica-dixital 

e dixital-analóxica (A-D e D-A). 
 Comprobar o funcionamento dos circuítos de conversión. 
 Montar e simular circuítos conversores. 
 Distinguir os diferentes circuítos conversores. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 

 

4.16.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA7.6. Montáronse ou simuláronse circuítos de conversión 
dixital-analóxico e analóxico-dixital. 

 CA7.7. Verificouse o seu funcionamento. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 

S Igual todos 
os criterios 
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Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

 

4.16.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Definición de conversión A/D e D/A. Frecuencia de móstreo. 
 Características fundamentais dos conversores. 
 Conversores analóxicos - dixitais. 
 Conversores dixitais - analóxicos. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de cálculos de móstreo de sinales (número de mostras a tomar, etc.) 
 Montaxe e simulación de circuítos con conversores. 
 Análises do comportamento dos conversores integrados mediante o montaxe dos mesmos en placa BOARD. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 

4.16.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
Recursos didácticos 

Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 
 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 
 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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4.17. Unidade didáctica 17. UD 17. Sistemas microprogramables. 
4.17.a. Identificación da unidade didáctica 

Nº Título da UD Duración 
17 Sistemas microprogramables. 15 

 

4.17.b. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan 
Resultados de aprendizaxe do currículo Completo (S/N) 

 RA8. Recoñece circuítos microprogramables, e describe as súas características e as súas aplicacións. S 
 

4.17.c. Obxectivos específicos da unidade didáctica 

Obxectivos específicos Act Título das actividades Duración
(sesións)

 Identificar a estrutura dun microprocesador e un 
microcontrolador. 
 Describir a lóxica asociada aos elementos programables 

(memorias, portos, etc). 
 Manexar aplicacións básicas con elementos programables. 
 Cargar programas de aplicación en adestradores didácticos ou 

similares. 
 Verificar e realizar modificacións de parámetros e 

funcionamento. 

1 Casos prácticos. 5 

 Identificar a estrutura dun microprocesador e un 
microcontrolador. 
 Describir a lóxica asociada aos elementos programables 

(memorias, portos, etc). 
 Manexar aplicacións básicas con elementos programables. 
 Cargar programas de aplicación en adestradores didácticos ou 

similares. 
 Verificar e realizar modificacións de parámetros e 

funcionamento. 

2 Actividades de e investigación e resolución de 
problemas. 5 

 Identificar a estrutura dun microprocesador e un 
microcontrolador. 
 Describir a lóxica asociada aos elementos programables 

(memorias, portos, etc). 
 Manexar aplicacións básicas con elementos programables. 
 Cargar programas de aplicación en adestradores didácticos ou 

similares. 
 Verificar e realizar modificacións de parámetros e 

funcionamento. 

3 Práctica. 5 

 Identificar a estrutura dun microprocesador e un 
microcontrolador. 
 Describir a lóxica asociada aos elementos programables 

(memorias, portos, etc). 
 Manexar aplicacións básicas con elementos programables. 
 Cargar programas de aplicación en adestradores didácticos ou 

similares. 
 Verificar e realizar modificacións de parámetros e 
funcionamento. 

4 Actividade de autoavaliación. 2 
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4.17.d Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos 
por parte do alumnado 

Criterios de avaliación Instrumentos de 
avaliación 

Mínimos
esixibles 

(S/N) 

Peso na 
cualificación

 CA8.1. Identificouse a estrutura dun microprocesador e a dun 
microcontrolador. 

 CA8.2. Describiuse a lóxica asociada aos elementos 
programables (memorias, portos, etc.). 

 CA8.3. Describíronse aplicacións básicas con elementos 
programables. 

 CA8.4. Cargáronse programas de aplicación e verificouse o 
seu funcionamento. 

  Proba escrita. Os contidos desta 
unidade formarán parte da proba 
escrita trimestral. Como mínimo 
farase unha proba escrita por 
trimestre, aínda que si o profesor o 
considera necesario poderá facer 
probas extra de unha ou varias 
Unidades Didácticas. 

  Seguimento do profesor nas 
actividades desenvoltas na aula. 
Pretendese obter unha valoración 
para cada alumno/a de o grao de 
adquisición das competencias 
profesionais, a través, da 
observación deste/a na execución 
das diversas actividades propostas 
nesta unidade. 

S Igual todos 
os criterios 

 

4.17.e. Contidos 
Contidos 

Conceptuais (Coñecementos) 

 
 Os diferentes tipos de sistemas microprogramables. 
 Os conceptos de hardware e software. 
 As diferentes arquitecturas dos sistemas microprogramables. 
 Os elementos que compoñen un sistema microprogramable. 

 

Procedimentais (Habilidades e destrezas) 

 
 Realización de actividades para diferenciar as estruturas de un microprocesador e un microcontrolador. 
 Realización de actividades e prácticas sobre microprocesadores e microcontroladores, así como sobre as partes das que 
están constituídos, utilizando programas de simulación. 
 Realización de actividades sobre os diferentes tipos de microprocesadores e microcontroladores. 

 

Actitudinais (Actitudes) 

 
 Satisfacción pola precisión, exactitude, orden e limpeza con que se desenvolven individual e colectivamente as 
actividades.  
 Capacidade de aceptación e integración en diferentes grupos de traballo. 
 Compromiso de manter e coidar as instalacións e equipos. 
 Valoración e respecto polas normas de seguridade e hixiene e de protección do medio ambiente no traballo. 

 
 

4.17.f. Recursos didácticos e metodoloxía 
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Recursos didácticos 
Recurso Dispoñibilidade (S/N) Observacións 

 Pantalla de proxección  S   
 Canon de vídeo  S   

 Ordenadores  S  Algunhas unidades están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Impresora láser con conexión á rede  S   
 Instalación de rede con acceso a internet  S   
 Sistema operativo “Windows XP”  S   
 Paquete ofimático (procesador de texto, folla de calculo, 
edición de esquemas)  S   

 Compoñentes e consumibles informáticos  S   

 
 
 
 

Método 
 Casos prácticos. Pretendese que o alumnado aplique os coñecementos adquiridos a problemas e situacións reais do entorno 
profesional. 

 Actividades de e investigación e resolución de problemas. Permiten o alumnado traballar os contidos a medida que se van 
explicando, e asegurar un aprendizaxe progresivo. 

 Actividade de autoavaliación. O remate da Unidade Didáctica o alumnado deberá resolver esta actividade que constará de 
diversas cuestións e exercicios. Pretendese que o alumnado teña unha valoración dos obxectivos acadados nesta unidade. 

 Software para edición de esquemas, circuítos impresos e 
simulación de circuítos electrónicos 

 S  Utilizarase unha versión “demo”. E 
necesario a adquisición de licencias 

 Polímetros dixitais  S   
 Osciloscopios analóxicos  S   

 Osciloscopios dixitais  S  Tan so hai unha unidade. E preciso o 
envío de novas unidades. 

 Xeradores de baixa frecuencia  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación 

 Fontes de alimentación  N  As unidades existentes están obsoletas e 
seria preciso a súa renovación. 

 Frecuencímetros  N  So existe unha unidade e esta obsoleta. 
E preciso o envío de novas unidades 

 Adestradores de electrónica analóxica e dixital 
 N  As unidades existentes están moi 

deterioradas e seria preciso a súa 
renovación. 

 Estación de soldadura e desoldadura  S   

 Equipo para a fabricación de circuítos impresos 
 N  So existe unha unidade e esta moi 

deteriorada. E preciso o envío de unha 
nova unidade 

 Xogo básico de ferramentas de electrónica (Pinzas, 
tesoiras, alicates, desaparafusadores, soldadores, etc). 

 S   

 Compoñentes e consumibles electrónicos  S   
 Compoñentes e consumibles informáticos  S   
 Consumibles de limpeza  S   
 Biblioteca de aula (Libros, revistas, catálogos, manuais, 
etc). 

 S   
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5. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva e os 

criterios de cualificación  
 

Contidos conceptuais. 
• Adquirir e comprender os contidos conceptuais 

desenvolvidos nas unidades didácticas. 
 
 
 

• Proba escrita. 
• Aportacións feitas polo alumno na clase por 

iniciativa propia o a petición do profesor. 
• Traballos individuais e en grupo. 
• Exposición de temas. 

• Ata 4 puntos. 

Contidos procedimentais: 
• Funcionamento e organización das realizacións 

prácticas feitas polo alumno. 
• Tempo de execución das realizacións prácticas. 
• Detección e corrección das anomalías xurdidas 

nas realizacións prácticas. 
• Elección axeitada e manexo dos instrumentos de 

laboratorio, equipos informáticos e outros 
equipamentos empregados nas realizacións 
prácticas do módulo. 

• Interpretación de planos, diagramas de bloques, 
esquemas, algoritmos, etc. 

• Elaboración de Informes - Memoria. 
• Instalación, configuración, administración e 

emprego das aplicacións informáticas empregadas 
nas realizacións prácticas do módulo. 

• Identificación, busca, selección e utilización da 
información das distintas fontes. 

• Seguimento do alumno na clase. 
• Realizacións prácticas feitas polo alumno. 
• Informe - Memoria feito polo alumno. 

• Ata 3 puntos. 

Contidos actitudinais. 
• Asistencia regular e puntualidade nas clases. 
• Actitude tolerante, respecto os compañeiros e o 

profesor. 
• Respecto e organización dos materias empregados 

polo alumno nas realizacións prácticas. 
• Cumprimento das medidas de seguridade. 
• Predisposición para o traballo. 
• Desenvolvemento dentro de un grupo de traballo. 
• Autonomía e iniciativa propia ante a resolución de 

problemas e as realizacións practicas propostas na 
clase. 

• Participación activa na clase. 

• Observación do alumno na clase. 
• Rexistro de faltas a través da aplicación “Xade”. 

• Ata 3 puntos. 

• Para superar o módulo debera obterse un nota igual o superior a 5 puntos, sendo requisito imprescindible obter polo menos 1.5 
puntos nos contidos conceptuais, 1 punto nos procedimentais, e 1 punto nos actitudinais. 

• O sistema de avaliación será continuo. Nas sucesivas avaliacións introduciranse mecanismos de avaliación dos contidos xa 
vistos de xeito que o alumno que aprobe a derradeira avaliación terá superado o módulo. 

• O dispoñer de unha soa liña non existe motivo para a disparidade de criterios para avaliar a un mesmo curso, polo tanto cando 
un alumno non supere un módulo será responsabilidade da xunta avaliadora a toma da decisión final. 

• Deberase avaliar a ós alumnos, a ó proceso e a ó profesor, recolléndose os acordos da xunta avaliadora na acta da sesión. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

6.1. Procedemento para definir as actividades de recuperación 
 
• A recuperación do alumnado con partes non superadas do módulo estará en consonancia cos prazos e normas establecidas o 

amparo da lexislación educativa. Este alumnado dispoñerá dun conxunto de actividades que lles permita acadar os obxectivos  
dun xeito progresivo. 

• O profesor encargado de facer o deseño e seguimento destas actividades será o que imparta o módulo profesional no presente 
curso académico. 

• Os documentos de referencia para o deseño das actividades serán o Currículo do Ciclo, a Programación didáctica e os informes 
elaborados polo titor e o profesorado. 

 
 
 

6.2. Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para 
o alumnado con perda de dereito a avaliación continua 
 
• O alumnado con perda do dereito a avaliación continua poderá recuperar o módulo mediante unha proba extraordinaria que 

combine os contidos conceptuais e procedimentais. 
• Este alumnado será informado durante o último  trimestre do lugar, partes e materiais necesarios para a realización desta proba.
• O profesor encargado de facer o deseño e avaliar a proba será o que imparta o módulo profesional durante o presente curso 

académico. 
• A ponderación dos coñecementos, procedimentos e actitudes será a mesma que a establecida para o resto das avaliacións. 
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a 

avaliación da propia práctica docente 
 

Ademais de avaliar os aprendizaxes dos alumnos, a información que proporciona a avaliación serve para que o equipo de 
profesores dispoña de información relevante co fin de analizar criticamente a súa propia intervención educativa e tomar 
decisións o respecto. 

En relación a os procedementos e instrumentos para a avaliación da ensinanza, utilizaranse os seguintes: 
• O contraste das experiencias con outros compañeiros do equipo docente e de outros centros. 
• A reflexión a partir da análise comparativo entre resultados esperados e os obtidos. 
• Outro elemento a considerar podería ser a información proporcionada polo titor a cada profesor acerca 

das impresións transmitidas polos alumnos nas titorías con respecto os diversos módulos. 
• Os cuestionarios contestados polos propios profesores e polos alumnos sobre asuntos que afecten a 

marcha xeral do centro e do módulo. 
 

Anexo 1 
Cuestionario anónimo a cumprimentar polos alumnos, sobre que lles pareceu o labor do profesor, así como o que 
esperaban do módulo e si este cubríu as súas expectativas. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

Anexo 2 Cuestionario da avaliación da unidade didáctica a cargo do alumno. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 3 Cuestionario de auto avaliación do profesor a cargo do profesor. 
Se cumprimentará ao finalizar cada unidade didáctica. 

Anexo 4 Cuestionario da avaliación da programación didáctica a cargo do profesor. 
Se cumprimentara ao finalizar cada avaliación e o finalizar o curso. 

 
A intervención educativa debe ser continua e, por tanto, convén tomar datos ao longo do proceso para facer os cambios 

pertinentes e  no momento adecuado. No obstante, dadas as características dos diferentes elementos do proceso e dos 
documentos en que se plasman, hai momentos especialmente indicados para recoller a información que serve de base para a 
avaliación: 
 

• A avaliación inicial o comezo do curso para situar tanto o punto de partida do grupo como do equipo 
docente, así como os recursos materiais e humanos de que dispón o centro. 

• Tras a finalización de cada unidade didáctica para tomar decisións sobre posibles cambios na propia 
unidade ou nas seguintes. 

• Ao final do ciclo do curso, os datos tomados durante o desenvolvemento da programación permitirán 
avaliar e tomar decisións de modificación das programacións. 

 
En resumen, a avaliación do proceso de ensinanza - aprendizaxe nos vai a permitir avaliar a actividade docente, e de esta 

maneira poder mellorar aqueles aspectos que sexan deficientes o non acaden as expectativas desexadas. 
Todo esto nos axudará a mellorar a programación para o curso seguinte e solucionar aquelas deficiencias que puidera ter 

esta. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

 

8.1. Procedemento para a realización da avaliación inicial 
          A proba de avaliación inicial farase de maneira oral de forma informal, realizando unha serie de preguntas de cada unha 
das unidades para coñecer os coñecementos que teñen os alumnos/as sobre o tema.  Indicar que como mínimo realizaranse dúas 
preguntas por cada unha das unidades.  Desta maneira evitase a posible presión do “exame” nos alumnos.  O profesor tomara 
notas e realizará un informe coas ideas intuitivas que relataron os alumnos na clase.  Para servir como guía de comezo de cada 
unha das unidades. 
          Intentarase establecer un debate, no cal o profesor fará de moderador, e a vez expoñer ideas que motiven os alumnos o 
estudio do ciclo. 

 
 

8.2. Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda 
globalmente aos obxectivos programados 

A programación está elaborada para un grupo de alumnos/as, onde a maior diferencia son os estudos cursados con 
anterioridade. A atención pode ser tan diversa que para cada caso adoptaranse distintas medidas especiais en función das 
necesidades e da situación concreta de cada alumno/a. 

Dentro do desenvolvemento didáctico deste módulo profesional aplicaranse as medidas necesarias para dar resposta o 
alumnado con necesidades educativas específicas, sempre contando co o apoio do Departamento de Orientación do Instituto. 
 
Alumnos/as con dificultade de aprendizaxe 

Os alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaxe se lles tratará de orientar cara a realización das actividades máis 
básicas que cumpran cos obxectivos mínimos marcados para o módulo. Se lles proporcionará información de apoio adecuada a 
seu nivel. 
 
Alumnos/as con discapacidade física 

Con respecto os alumnos/as que presenten algunha discapacidade física segundo sexa esta temporal ou permanente actuarase 
de diferente forma. Para las discapacidades físicas permanentes realizaranse as Adaptacións de Acceso o Currículo que sexan 
oportunas, baseadas na adaptación dos espacios, aspectos físicos, equipamentos e recursos. No caso de discapacidades físicas 
temporais realizarase a adaptación que se considere mais adecuada para cada caso particular durante o tempo que dure a 
discapacidade. 
 
Alumnos/as estranxeiros 

No caso de alumnos/as estranxeiros con problemas de comunicación asociados a linguaxe realizaranse Adaptacións de 
Acceso o Currículo baseadas fundamentalmente nos aspectos relativos a organización dos recursos humanos e na adaptación dos 
recursos didácticos. 
 
Alumnos/as con problemas de inserción social ou trastorno de personalidade 

No caso de alumnos/as que presenten problemas de inserción social e para os que manifesten trastornos de personalidade ou 
conducta  realizaranse Adaptacións de Acceso o Currículo oportunas, principalmente enfocadas cara a organización dos recursos 
humanos. 
 
Alumnos/as con necesidades educativas específicas 

Para os alumnos/as con necesidades educativas específicas realizaranse Adaptacións Curriculares, estas poderán ser 
significativas ou non significativas dependendo da gravidade das necesidades educativas especiais do/a alumno/a. As 
adaptacións curriculares destes alumnos/as realizaranse sempre de acordo co a avaliación psicopedagóxica do/a alumno/a e 
tendendo presentes tanto os obxectivos xerais do ciclo como a obtención dun nivel suficiente nos obxectivos xerais do módulo. 
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9. Aspectos transversais 

 

9.1. Programación da educación en valores 
E importante destacar que con este módulo non só se pretende acadar as capacidades ou obxectivos anteriormente expostos, 

senon que ademais estableceremos obxectivos en relación cos temas transversais, co uso adecuado das tecnoloxías da 
información e comunicación, e coa prevención de riscos laborais derivados do exercicio profesional. 
 
Temas transversais 

Si temos en conta que o centro educativo non so serve a fines individuais, senon tamén a fines sociais, e que prepara para 
vivir como adultos responsables os xoves, entendemos perfectamente que se aborden xunto a temas formativos - científicos, 
temas transversais que den resposta a outras necesidades básicas, referidas principalmente a valores, ideoloxías, modos, etc. Por 
elo, establecemos o seguinte obxectivo para o noso módulo profesional: 

 
“Resolve los conflictos mediante o diálogo, sendo transixentes e aceptando as ideas dos demais como bases dunha 
convivencia en paz, así como respectar a todas  as persoas sexa cal sexa a súa condición social, sexual, racial ou 
as  súas crenzas.” 

 
Ademais dos contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais, encontramos os contidos transversais, que están 

constituídos por un conxunto de contidos de especial relevancia para o desenvolvemento da sociedade. Sen embargo, estes 
contidos non se inclúen no currículo ni como módulos ni como bloques de contido, polo que debe planificarse o seu tratamento 
a través dos diferentes módulos profesionais do ciclo formativo. Relación de temas transversais: 

 
Educación moral e cívica. 
Educación par a paz. 
Educación para la igualdade de oportunidades de ambos sexos. 
Educación ambiental. 
Educación Sexual. 
Educación vial. 
Educación do Consumidor. 
Educación para ol ocio. 
Educación para a saúde. 

 
Os contidos curriculares dos temas transversais se desenvolveran o longo de todas e cada unha das unidades didácticas. 
 

Uso das tecnoloxías da información e comunicación 
De igual modo, e posto que hoxe en día nos encontramos inmersos na era da sociedade da información, non debemos 

descoidar o uso que o alumnado pode facer das tecnoloxías dispoñibles para a búsqueda e comunicación da información. Por 
elo, establecemos os seguintes obxectivos relacionados co uso adecuado das tecnoloxías da información e comunicación para o 
módulo profesional: 

 
“ Utilizar satisfactoriamente as diferentes ferramentas e técnicas propias das tecnoloxías da información e 
comunicación para a busca da información, discriminando e contrastando a veracidade e corrección da 
información obtida.” 

 
Ademais, estes contidos novamente se desenvolveran a o largo de todas e cada unha das unidades didácticas. 

 
Prevención de riscos laborais 

Por último, e dado que a finalidade última de o ciclo formativo e formar profesionais que poidan incorporarse directamente o 
mundo laboral, e necesario que o noso alumnado coñeza os riscos laborais propios da  súa profesión. Concretamente neste 
módulo os riscos laborais máis importantes están directamente relacionados tanto cunha mala organización do posto de traballo 
como cunha mala ergonomía no mesmo, ademais ten unha especial relevancia todos os riscos derivados da exposición as ondas 
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electromagnéticas e o traballo en altura. Es por elo, que estableceremos en o módulo profesional o seguinte obxectivo: 
 

Coñecer e respectar as principais normas de prevención de riscos  laborais no posto de traballo. 
 
Estes contidos vanse a secuenciar de maneira transversal o longo do módulo profesional, de forma que a  finalización do 

mesmo se desenvolvesen completamente. 
 
 

9.2. Actividades complementarias e extraescolares 
Este apartado se integra na programación do ciclo de forma global para todos os módulos formativos, polo que e preciso ver 

o apartado corresponde da programación onde se desenvolve o mesmo. 
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Anexo I 
 

FICHA PARA A AVALIACIÓN DO PROFESOR 

 

 

Trimestre 1ª 2ª 3ª Gráfico de cuatrimestre 

Aspectos avaliados Puntación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cumprimento do horario 
           

Mantemento da orde na clase            

Motivación e interese polos alumnos / as e a 

materia 

           

Clima de traballo na aula            

Libros, materiais, medios didácticos            

Claridade de exposición            

Organización e ritmo de traballo            

Capacidade de transmitir coñecementos            

Sistema de avaliación            

Formación e actualización na materia 

impartida 

           

Puntuación media total   

PUNTOS FORTES 

 

ASPECTOS A MELLORAR 
 

Nota: 1 Desacordó e o 10 Totalmente de acordo.  GRACIAS POLA TÚA COLABORACIÓN 

     Esta avaliación só ten sentido se a tomades en serio e de xeito individual.  O que está a 
escribí-lo compañeiro/a non ten o mínimo interese para vos. 
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Anexo II 
Ficha de Avaliación de cada unidade didáctica por parte dos Alumnos 

UNIDADE DIDÁCTICA:  

VALORACIÓN INICIAL 

¿Seguiuse a programación realizada?     SÍ         NON         POR QUÉ 

 

Modificacións realizadas durante o seu desenvolvemento 

Horas empregadas__ 

EN CANTO OS CONTIDOS 

¿Traballáronse todos?     SÍ         NON         POR QUÉ 

 

Dificultades encontradas: no grupo ou nalgúns alumnos 

 

OBSERVACIÓNS 

EN CANTO O PROPOSTO 

¿Chegaron a alcanzar os obxectivos? 

Do grupo    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

De cada alumno    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

Atrancos encontrados: 

EN CANTO A METODOLOXÍA 

¿Facilita a atención a cada alumno?    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

¿Facilita a motivación, a participación e o interés?    SÍ    NON    POR QUÉ 
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Anexo III 
Ficha de Avaliación de cada unidade didáctica por parte do Profesor 

UNIDADE DIDÁCTICA:  

VALORACIÓN INICIAL 

¿Seguiuse a programación realizada?     SÍ         NON         POR QUÉ 

 

Modificacións realizadas durante o seu desenvolvemento 

Horas empregadas__ 

EN CANTO OS CONTIDOS 

¿Traballáronse todos?     SÍ         NON         POR QUÉ 

 

Dificultades encontradas: no grupo ou nalgúns alumnos 

 

OBSERVACIÓNS 

EN CANTO O PROPOSTO 

¿Chegaron a alcanzar os obxectivos? 

Do grupo    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

De cada alumno    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

Atrancos encontrados: 

EN CANTO A METODOLOXÍA 

¿Facilita a atención a cada alumno?    SÍ    NON    POR QUÉ 

 

¿Facilita a motivación, a participación e o interés?    SÍ    NON    POR QUÉ 



75 Inicio  Instalacións de Telecomunicacións  Electrónica Aplicada 
 

I.E.S.  Monte  da  Vila (O  Grove)                                  Curso  2011-2012 
 

Anexo IV 
PORCENTAXE DA PROGRAMACIÓN IMPARTIDA 

(Documentarase en cada un dos trimestres) 

Porcentaxe da programación impartida 

 

Unidades didácticas impartidas Porcentaxe 

 de                  % 

CONFORME  Criterios de conformidade por niveis (en porcentaxe) 

GRAO – 80 % 

 

NON 

CONFORME 

 

En caso de non conformidade (a porcentaxe é máis baixa que os criterios estimados), debe 

escribirse un breve análise de causas e en caso de suceder no 1º cuatrimestre cales van a ser as 

medidas a tomar nas seguinte cuatrimestre para corrixir o desfase. 

 

Relación de alumnos / as cun número preocupante de faltas de asistencia 
Número de 

faltas 
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Resultados do proceso de ensino aprendizaxe do alumnado: datos aportados nas sesións de seguimento de curso que se farán todos os 

cuatrimestres, faltas de asistencia do alumnado e porcentaxe de programación impartida, que quedan recollidos na propia  acta da reunión 

(e no caso do 1º cuatrimestre as notas provisionais). 
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