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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 

04 Instalacións electricas e domótica 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas 
e/ou domóticas, identificando os seus compoñentes e as súas apli-
cacións 

 CA4.3 Ensambláronse os elementos formados por un conxunto de 
pezas 

 CA4.4 Colocáronse e fixáronse mecanismos, actuadores e sensores 
no seu lugar 

SI SI Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

  Os CA prácticos substitúense por esquematizacións descricións men-
tres dure o confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

   

  Esta UD pasa a ser  complementaria pra apoio, recuperación e reforzo 
das 1ª e 2ª avaliacións 
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Nº Unidade didáctica 

05 Identificación de capacidades e requisitos das instalacións electricas e domóticas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA5.1 Caracterizouse o perfil de persoa emprendedora e describí-
ronse os requisitos e as actitudes necesarias para as instalacións 
eléctricas e domóticas 

 CA5.2 Valorouse a importancia da iniciativa individual, da creativi-
dade, da colaboración, da motivación e da formación no éxito nas 
instalacións eléctricas e domóticas 

 CA5.3 Recoñece os factores de risco inherentes á actividade em-
prendedora relacionada coas instalacións eléctricas e domóticas 

SI SI Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

  Os CA prácticos substitúense por esquematizacións descricións men-
tres dure o confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

   

  Esta UD pasa a ser  complementaria pra apoio, recuperación e reforzo 
das 1ª e 2ª avaliacións 
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Nº Unidade didáctica 

06 Mantemento de instalacións conforme ós procedementos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

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

 CA6.1 Identificáronse as avarías tipo en instalacións eléctricas en 
edificios 

 CA6.2 Identificáronse as avarías tipo en instalacións domóticas en 
edificios 

 CA6.3 Inspeccionouse a instalación comprobando visualmente ou 
funcionalmente a disfunción 

 CA6.4 Recoñeceuse o estado da instalación ou dalgún dos seus 
elementos, efectuando probas funcionais ou medidas eléctricas 
elementais 

 CA6.5 Verificouse a ausencia de perigo para a integridade física e 
para a instalación 

 CA6.6 Substituíuse o elemento deteriorado ou avariado seguindo o 
procedemento establecido ou de acordo coas instrucións recibidas 

 CA6.7 Comprobouse o correcto funcionamento da instalación 

 CA6.8 Aplicáronse as normas de seguridade e protección ambiental 
en todas as intervencións de reparación da instalación 

 CA6.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, manten-
do unha actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA6.10 Demostrouse responsabilidade ante erros e fracasos 

 CA6.11 Elaborouse un informe coas operacións realizadas nun 
documento co formato establecido 

SI SI Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

  Os CA prácticos substitúense por esquematizacións descricións men-
tres dure o confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 

   

  Esta UD pasa a ser  complementaria pra apoio, recuperación e reforzo 
das 1ª e 2ª avaliacións 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

PROGRAMACIÓN ORIXINAL DO PRINCIPIO DO CURSO: Aplicable á actividade lectiva  presencial (non afectada polo confinamento) 

-Mínimos esixibles: os indicados no apartado 4.c. "axustar avaliación". 

Pra alcanzar a avaliación positiva do módulo (nota de aprobada/o) cómpre obter como mínimo cinco puntos de dez posibles, conforme ó seguinte criterio: 

- Fanse tres avaliacións (unha por cada trimestre) e máis a recuperación das 1ª e 2ª, despois de cadansúa avaliación respectivamente . Ademáis faise unha avaliación final en xuño pra recuperar as avaliacións non superadas pre-
viamente, así como unha avaliación extraordinaria pra quen perdeu o dereito de avaliación continua; sempre baixo os citados criterios de avaliación. 

-O alumnado dispón doutra avaliación extraordinaria en setembro coas mesmas ferramentas e criterios de avaliación. 

-Os puntos do apartado 10 afectan directamente á cualificación da avaliación correspondente e proporcionalmente á final. 

- Sabedores de que pra acceder a unha empresa é IMPRESCINDIBLE ser RESPONSABLES, COMUNICATIVAS/OS, PARTICIPATIVAS/OS, CREATIVAS/OS E DISCIPLINADAS/OS, acentúanse as esixencias en PROCEDEMENTOS TÉCNICOS E 
ACTITUDINAIS. 

- En 2º curso pra acceder á FCT hai que ter demostrado ser solventes neses aspectos. Ademais moi poucas empresas aceptan alumnado de FPB, e se queremos que nolos sigan aceptando debemos ser coidadosos no perfil do 
alumnado que lles entregamos. 

 

REPROGRAMACIÓN 3º TRIMESTRE: 

 

Os mínimos esixibles e os  procedementos de avaliación son: 

Actividade lectiva telemática:  mentres dure o confinamento e as actividades lectivas non poidan ser presenciais. 

Os mínimos esixibles da 3ª avaliación (indicados no apartado 4.c. "axustar avaliación" da programación orixinal de principio de curso) son os mesmos pero nesta REPROGRAMACIÓN  pasan a ser mínimos complementarios de 
apoio, recuperación e reforzo das 1ª e 2ª avaliacións, conforme á normativa extraordinaria  establecida como consecuencia da pandemia covid-19. 

A máxima cualificación será de UN PUNTO que se sumará á nota final conxunta das 1ª e 2ª avaliacións. 

Pra acadar UN punto (nota máxima da 3ª avaliación de apoio á recuperación e/ou mellora das 1ª e 2ª avaliacións) séguese o seguinte criterio: 

- Os procedementos conceptuais ou coñecementos tecnolóxicos e de normas ambientais e de seguridade  representan un 40% da nota (exames, controis, seguimento diario, tarefas, boletíns, probas de novos coñecementos 
adquiridos,... ) 

- Os procedementos tecnolóxicos representan un 40% da nota (realización das tarefas e redacción de correspondencia, etc.  segundas instrucións e protocolos establecidos, adaptación ós protocolos e normas, xestión e organiza-
ción dos medios propios e dos residuos, seguridade, ...) 

- Os procedementos actitudinais representan un 20% da nota  (integración, participación, coordinación, adaptación ás novas normas, respecto ás persoas,  xestión e organización dos medios propios e da aula, puntualidade na 
realización e entrega das tarefas...) 

- É preciso acadar o 50% como mínimo da puntuación de cada un dos tres aspectos (procedementos conceptuais, procedementos tecnolóxicos, e procedementos actitudinais) pra poder engadir a puntuación da 3ª avaliación á 
cpnxunta final das 1ª e 2ª  avaliacións 

Actividade lectiva presencial: cando as actividades lectivas volvan ser presenciais, situación na que se farán as probas e exames precisos así como exame final ordinario, e extraordinario pra quen perderon o dereito de avaliación, 

recuperaranse os procedementos e criterios da programación orixinal de principio de curso, sobre a parte correspondente ás actividades académicas presenciais. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

01 Selección de instrumental, ferramentas e material segundo tipo de instalación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x   RA1 Selecciona os elementos, os equipamentos e as ferramentas para a reali-
zación da montaxe e o mantemento de instalacións eléctricas de edificios, en 
relación coa súa función na instalación 

 CA1.1 Identificáronse as canles protectoras, os tubos, as bandexas, os acceso-
rios e os soportes de fixación segundo o seu uso na instalación (encaixado, de 
superficie, etc) 

 CA1.2 Identificáronse os tipos de cables segundo a súa aplicación nas instala-
cións eléctricas 

 CA1.3 Identificáronse caixas, rexistros e mecanismos (interruptores, conmuta-
dores, tomas de corrente, etc.) segundo a súa función 

 CA1.4 Identificáronse as formas de colocación de caixas e rexistros (encaixadas 
ou de superficie) 

 CA1.5 Identificáronse as luminarias e os accesorios segundo o tipo (fluorescen-
te, halóxeno, LED, etc.), en relación co espazo onde se vaian colocar 

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

 CA1.7 Consultáronse catálogos técnicos 

 CA1.8 Asociáronse as ferramentas e os equipamentos básicos utilizados na 
montaxe e no mantemento coas operacións que se vaian realizar 

 CA1.9 Axustouse o aprovisionamento do material, as ferramentas e o equipa-
mento ao ritmo da intervención 

 CA1.10 Transmitiuse a información con claridade, de xeito ordenado e estrutu-
rado 

 CA1.11 Mantívose unha actitude ordenada e metódica 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

02 Montaxe de cadros e canles  segundo tipo e deseño da instalación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

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

 CA2.1 Identificáronse as ferramentas empregadas segundo o tipo (tubos de 
PVC, metálicos, etc.) 

 CA2.2 Identificáronse as técnicas e os elementos empregados na unión de 
tubos e canalizacións 

 CA2.3 Realizouse a curvaxe de tubos 

 CA2.4 Realizouse a suxeición de tubos e canalizacións (mediante tacos e para-
fusos, abrazadeiras, grampas e fixacións químicas, etc.) 

 CA2.5 Marcouse a situación das canalizacións e das caixas 

 CA2.6 Preparáronse os espazos destinados á colocación de caixas e canaliza-
cións 

 CA2.7 Montáronse os cadros eléctricos e os elementos de sistemas automáti-
cos e domóticos de acordo cos esquemas das instalacións e indicacións dadas 

 CA2.8 Respectáronse os tempos estipulados para a montaxe e aplicáronse as 
normas específicas do regulamento eléctrico na realización das actividades 

 CA2.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de 
seguridade e protección ambiental 

 CA2.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas e mantívose unha 
actitude responsable, ordenada e metódica 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

03 Cableado entre equipamentos e elementos das instalacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 

 

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

 CA3.1 Identificáronse as características principais dos cables (sección, illamen-
to, número de polos, agrupamento, cor, etc.) 

 CA3.2 Identificáronse os tipos de agrupación de cables segundo a súa aplica-
ción na instalación (cables monofío, cables multifío, mangas, barras, etc.) 

 CA3.3 Relacionáronse as cores dos cables coa súa aplicación, de acordo co 
código correspondente 

 CA3.4 Identificáronse os tipos de guías pasacables máis habituais 

 CA3.5 Realizouse o tendido de cables utilizando a guía adecuada 

 CA3.6 Preparáronse os cables tendidos para a súa conexió deixando unha 
lonxitude de cable adicional, e etiquetáronse 

 CA3.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade 
requiridas 

 CA3.8 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de 
seguridade e protección ambiental 

 CA3.9 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica 

 CA3.10 Amosouse unha actitude responsable e de interese pola mellora do 
proceso 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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Nº Unidade didáctica 

04 Instalacións electricas e domóticas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA4 - Instala mecanismos e elementos das instalacións eléctricas e/ou domóti-
cas, identificando os seus compoñentes e as súas aplicacións 

 CA4.1 Identificáronse os mecanismos e os elementos das instalacións 

 CA4.2 Identificáronse as principais funcións dos mecanismos e dos elementos 
(interruptores, conmutadores, sensores, etc.) 

 CA4.5 Preparáronse os terminais de conexión segundo o seu tipo 

 CA4.6 Conectáronse os cables cos mecanismos e cos aparellos eléctricos, 
asegurando un bo contacto eléctrico e a correspondencia entre o cable e o 
terminal do aparello ou mecanismo 

 CA4.7 Operouse coas ferramentas e cos materiais coa calidade e a seguridade 
requiridas 

 CA4.8 Colocáronse embelecedores e tapas nos casos requiridos 

 CA4.9 Realizáronse os traballos con orde e limpeza, respectando as normas de 
seguridade e protección ambiental 

 CA4.10 Operouse con autonomía nas actividades propostas, mantendo unha 
actitude responsable, ordenada e metódica 

Telemáticas: Tarefas boletíns, probas e se-
guimento, mentres as actividades académicas 
non poidan ser  presenciais  

 

Presenciais: As recollidas na programación do 
inicio de curso, cando a actividade académica 
volva ser presencial. 

    Os CA prácticos substitúense por esquematizacións e descricións mentres dure o 
confinamento e/ou non poidan ser actividades presenciais. 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Pra superar as recuperacións cómpre superar as actividades académicas: 

 

- Telemáticas: Pra superar a probas e tarefas da recuperación,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procedementos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados na 
avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos nesta programación. mentres as actividades académicas non poidan ser  presenciais. 

 

- Presenciais: Pra superar as probas, tarefas e prácticas das recuperacións cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas, práctica, cotexo  e seguimento, segundos  procedementos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) 
establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos na programación orixinal do principio de curso, cando actividades poidan ser  presenciais. 

 

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

Pra superar a avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua, cómpre superar as probas e tarefas extraordinarias, non superadas previamente, segundos seguintes criterios de cualificación: 

 

- Telemáticas: Pra superar a probas e tarefas da avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procedementos 
(conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos nesta programación. mentres as actividades académicas non 
poidan ser  presenciais. 

 

- Presenciais: Pra superar as probas, tarefas e prácticas da avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua,  cómpre realizar as tarefas, boletíns, probas e seguimento, segundos  procede-
mentos (conceptuais, tecnolóxicos e actitudinais) establecidos e non superados na avaliación previa correspondente, conforme ós criterios de cualificación establecidos na programación orixinal do principio de curso, cando 
actividades poidan ser  presenciais. 
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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 

 

PROGAMACIÓN ORIXINAL DE PRINCIPIO DE CURSO DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: 
 

Segundas características específicas de cada alumna/o adóptanse as seguintes medidas de reforzo: 

- Ó alumnado con dificultades de aprendizaxe ofrécenselle -a maiores- actividades de dificultade menor, xunto coas aínda non superadas. 

- Ó alumnado avantaxado ofrécenselle actividades complementarias e permíteselle participar na revisión de actividades do resto do alumnado. 

- Ó alumnado recoñecido formalmente como de altas capacidades ofertaránselle a maiores proxectos ilusionantes relacionados cos contidos do módulo.  . A/o alumna/o deberase comprometer á súa realización.  . A avaliación 
destes traballos cando inclúan contidos do módulo poderá suplir os actos ordinarios (probas, etc.) de avaliación dos mesmos.  . Cando lle sexa útil realizar parte do proxecto con outros docentes noutra aula deberá contar co 
acordo de ambos docentes quen previamente programarán as datas, procedementos e demais circunstancias.  . Sempre e cando a Normativa o permita, permitiráselle realizar parte do proxecto noutro centro público baixo o 
procedemento descrito, previo sometemento da iniciativa ó criterio de ambas Direccións así como á Inspección educativa. 

- Facilitarase, no posible e conforme á Normativa, a presenza de alumnado cualificado de altas capacidades doutras aulas e/ou centros públicos, pra realizar actividades concretas do seu interese, previo acordo e planificación 
co seu profesorado e coa Dirección. No caso de alumnado doutro centro público, recoñecido formalmente de altas capacidades, deberá contar coa coordinación de ambos docentes e coa autorización de ambas Direccións e 
da Inspección educativa. 

 

REPROGRAMACIÓN DA 3ª AVALIACIÓN DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE, CONFORME Á NORMATIVA EXTRAORDINARIA  MOTIVADA POLA PANDEMIA COVID-19: 

 

Segundas características específicas de cada alumna/o adóptanse as seguintes medidas de reforzo para a 3ª avaliación: 

- Mentres a actividade académica sexa telemática as  medidas de atención á diversidade están implícitas nas tarefas e probas (adaptación de tempos, oferta de actividades a maiores, etc.), baixo os mesmos criterios estableci-
dos na programación orixinal do principio de curso. 

- Cando a actividade académica volva ser presencial as  medidas de atención á diversidade volverán ser as establecidas na programación orixinal do principio de curso. 

 

 


