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

1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

4 Interconexión de elementos segundos protocolos e procedementos de calidade e seguridade 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 4: Conecta elementos en 
equipamentos eléctricos ou elec-
trónicos aplicando técnicas bási-
cas, e verifica a continuidade nas 
condicións de calidade e seguri-
dade establecidas 

▪ CA 4.1: Seleccionáronse os esquemas e as guías de montaxe indicados para un modelo determinado de 
conexión 

▪ CA 4.2: Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de conexión 

▪ CA 4.3: Seleccionouse o tipo de conector e o cableado apropiado para cada elemento 

▪ CA 4.4: Dispuxéronse e colocáronse as pezas do conector e os cables 

▪ CA 4.5: Dispuxéronse e colocáronse as proteccións persoais e dos elementos 

▪ CA 4.6: Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo procedementos 

▪ CA 4.7: Inseríronse as pezas do conector na orde correcta e uníronse os cables (soldar, crimpar, embor-
nar, etc.) da forma establecida no procedemento. 

▪ CA 4.8: Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) segundo o procedemento estableci-
do (posición de elementos, inserción do elemento, manobra de fixación, etc.) 

▪ CA 4.9: Verificouse a correcta conexión dos elementos que conforman o equipamento 

▪ CA 4.10: Cumpríronse as medidas de seguridade na utilización de equipamentos e ferramentas 

▪ CA 4.11: Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo o procedemento establecido 

▪ CA 4.12: Tratáronse os residuos xerados de acordo coa normativa ambiental 

▪ CA 4.13: Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de seguridade 

▪ CA 4.14: Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, 
ordenada e metódica. 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

Non 

 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

Non 

 

Non 

 

Non 

Non 

 

Non 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Nº Unidade didáctica 

5 Mantemento segundo procedementos de calidade e de seguridade 
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Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA 5: Realiza o mantemento 
básico de equipamentos eléctri-
cos e electrónicos, aplicando as 
técnicas establecidas en condi-
cións de calidade e seguridade. 

▪ CA 5.1: Seleccionáronse os esquemas e as guías indicados para un modelo determinado 

▪ CA 5.2: Seleccionáronse as ferramentas segundo as operacións que haxa que realizar 

▪ CA 5.3: Identificáronse os elementos para substituír, así como as súas características e a súa funcionali-
dade 

▪ CA 5.4: Aprovisionáronse os elementos de substitución 

▪ CA 5.5: Seleccionáronse as ferramentas necesarias para as operacións que se vaian realizar 

▪ CA 5.6: Abriuse o equipamento desmontando a carcasa e as proteccións, e desmontáronse os elemen-
tos que cumpra substituír, empregando as técnicas e as ferramentas apropiadas, segundo os requisitos 
de cada intervención 

▪ CA 5.7: Montáronse os elementos de substitución empregando as técnicas e as ferramentas apropia-
das, segundo os requisitos de cada intervención. 

▪ CA 5.8: Verificouse o funcionamento correcto do equipamento eléctrico ou electrónico logo de finaliza-
do o proceso, coas proteccións habilitadas e a carcasa novamente montada 

▪ CA 5.9: Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun documento co formato establecido 

▪ CA 5.10: Realizáronse os traballos con orde, limpeza e calidade, respectando as normas de seguridade 

▪ CA 5.11: Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha actitude responsable, 
ordenada e metódica 

Si 

Si 

Si 

 

Si 

Si 

Si 

 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Si 

 

Si 

 

Non 

Non 

Non 

 

Non 

Non 

Non 

 

 

Non 

 

Non 

 

Non 

Non 

 

Non 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

Traballos e probas 

 

Traballos e probas 

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

Para alcanzar a avaliación positiva serán os mínimos esixibles os seguintes: Identificar, clasificar e características das ferramentas para ensamblado de equipamento eléctrico ou electrónico tales como os desparafusadores, parafu-
sos de banco, chaves, limas, etc., ferramentas de medida (calibre e micrómetro, polímetro, etc), tipos de cables, conectores e método de etiquetado, e materiais e equipamento para soldadura branda. Coñecer magnitudes eléctri-
cas básicas, así como os seus múltiplos e submúltiplos en circuitos serie, paralelo e mixto de corrente contínua e alterna. 

Para os criterios de cualificación teranse en conta as tarefas propostas a través de Abalar e na páxina web do centro educativo a modo de recuperación das avaliacións suspensas. Obterase unha cualificación positiva dunha tarefa 
cando se obteña unha nota maior ou igual a 5 de entre notas comprendidas entre 1 e 10. En caso contrario, entenderase que non superou a recuperación e continúa suspensa, e do mesmo modo a non presentación de ningunha 
tarefa. 

En caso de non alcanzar unha avaliación positiva, o alumnado terá oportunidade de examinarse presencial ou telemáticamente, dependendo da situación sanitaria do momento, das unidades didácticas e/ou avaliacións suspensas, 
en xuño e/ou setembro. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Identificación e usos de material, instrumental e equipamento 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA 1: Identifica o material, as ferramentas e o 
equipamento necesarios para a montaxe e a en-
samblaxe de equipamentos eléctricos e electróni-
cos, e describe as súas principais características e a 
súa funcionalidade 

▪ CA 1.1: Identificáronse e clasificáronse os elementos e os compoñentes tipo dun equipamento eléctrico 
ou electrónico, en función da súa aplicación e da súa situación 

▪ CA 1.2: Identificáronse e clasificáronse os tipos de terminais e conectores máis utilizados en equipamen-
tos eléctricos ou electrónicos 

▪ CA 1.4: Identificáronse e clasificáronse as ferramentas (parafusador eléctrico, parafusadores planos e de 
estrela, chaves, etc.) normalmente empregadas na ensamblaxe dun equipamento eléctrico ou electrónico 
en función da súa aplicación e idoneidade 

▪ CA 1.5: Identificáronse e clasificáronse os medios e os equipamentos de seguridade persoal (luvas de 
protección, lentes, máscara, etc.), en función da súa aplicación e tendo en conta as ferramentas que se 
vaian utilizar 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

Nº Unidade didáctica 

2 Planificación e secuenciación das operacións de montaxe 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA 2: Determina a secuencia das operacións de 
montaxe e desmontaxe de equipamentos eléctricos 
e electrónicos, interpretando esquemas e identifi-
cando os pasos 

▪ CA 2.1: Recoñeceuse a simboloxía de representación gráfica dos elementos e dos compoñentes dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos 

▪ CA 2.2: Interpretouse o procedemento e a secuencia de montaxe e conexión, a partir de esquemas ou 
guías de montaxe 

▪ CA 2.3: Identificouse cada elemento representado no esquema co elemento real  

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 
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Nº Unidade didáctica 

3 Interpretación de esquemas e montaxe segundos protocolos de procedementos e seguridade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X X ▪ RA 3: Monta e desmonta elementos de equipamen-
tos eléctricos ou electrónicos, interpretando es-
quemas e guías de montaxe, nas condicións de cali-
dade e seguridade establecidas 

▪ CA 3.2: Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de montaxe 

▪ CA 3.5: Ensambláronse os compoñentes seguindo procedementos normalizados, aplicando as normas de 
seguridade destes 

▪ CA 3.10: Elaborouse un informe que recolla as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 

Nº Unidade didáctica 

4 Interconexión de elementos segundos protocolos e procedementos de calidade e seguridade 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA 4: Conecta elementos en equipamentos eléctri-
cos ou electrónicos aplicando técnicas básicas, e ve-
rifica a continuidade nas condicións de calidade e 
seguridade establecidas 

▪ CA 4.2: Seleccionáronse as ferramentas indicadas nos esquemas e nas guías de conexión 

▪ CA 4.3: Seleccionouse o tipo de conector e o cableado apropiado para cada elemento 

▪ CA 4.6: Acondicionáronse os cables (pelar, estirar e ordenar) seguindo procedementos 

▪ CA 4.8: Realizouse a conexión (soldadura, embornado e conector) segundo o procedemento establecido 
(posición de elementos, inserción do elemento, manobra de fixación, etc.) 

▪ CA 4.9: Verificouse a correcta conexión dos elementos que conforman o equipamento 

▪ CA 4.11: Dispuxéronse e colocáronse as etiquetas nos cables, segundo o procedemento establecido 

Caderno de aula en formato PDF por correo-e 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Defínense as actividades de recuperación a través das tarefas propostas por Abalar e a través da páxina web do centro educativo.  

O alumnado que tendo unha ou as dúas avaliacións suspensas (1ª e 2ª), e non entregara ningunha das tarefas solici tadas e comunicadas a través do Abalar e/ou correo-e e/ou teléfono e/ou na páxina web do instituto, terá a 3ª 
avaliación suspensa, e por tanto poderá examinarse presencial ou telemáticamente, segundo as circunstancias sanitarias do momento, na avaliación de xuño e na extraordinaria de setembro, así como tamén o alumnado con 
perda de dereito da avaliación contínua. Neste suposto, a proba incluirá as unidades didácticas e/ou avaliacións non superadas para determinar se alcanza os resultados de aprendizaxe asociados o os mínimos esixibles, debendo 
obter unha nota maior ou igual a 5 para alcanzar o aprobado, de entre unha nota de 1 a 10. 

As tarefas solicitadas por ditos medios para que permitan a recuperación dunha ou das dúas avaliacións suspensas, terán que ter unha cualificación positiva cunha nota maior ou igual a 5, de entre unha nota dun 1 a un 10. Se 
acadase a recuperación, na nota final do módulo verá reflexada a nota media das avaliacións superadas. 

En caso de ter as dúas primeiras avaliacións aprobadas, os traballos e/ou tarefas entregadas no terceiro trimestre, servirán de reforzo de adquisición de coñecementos, polo que a nota final do módulo podería verse incrementada 
como máximo 1 punto máis respecto da nota media das dúas primeiras avaliacións. 

 

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

A proba incluirá as unidades didácticas e/ou avaliacións non superadas para determinar se alcanza os resultados de aprendizaxe asociados o os mínimos esixibles, debendo obter unha nota maior ou igual a 5 para alcanzar o apro-
bado, de entre unha nota de 1 a 10. 
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8. Medidas de atención á diversidade 

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

 

 

 

 

 

 


