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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 

6 CIRCUITOS RELACIONADOS CON FONTES DE ALIMENTACIÓN 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, 
analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplica-
ción nos circuítos. 

 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos 
analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procede-
mentos utilizados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medi-

da de parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función 

do aparello ou equipamento. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas 

de onda. 
 CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visua-

lizados. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no 

proceso de medida. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  
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 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identifican-
do a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñen-
tes. 

 CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos. 
 CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes. 
 CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas com-

plexos. 
 CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcio-

nais. 
 CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos 

electrónicos básicos. 
 CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos blo-

ques funcionais. 
 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elabo-
rando esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo 
de circuíto ou compoñente. 

 CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións. 
 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cum-

pran as especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta 

ao problema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simu-

lación de circuítos electrónicos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpre-
tando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais. 

 CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do 
circuíto. 

 CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar 
o funcionamento do circuíto. 

 CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en 
función do tipo de circuíto. 

 CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou 
os seus bloques constitutivos. 

 CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas 
saídas dos bloques. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas 
ou de funcionamento correctas. 

 CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  
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 RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, 
utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. 

 CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos 
electrónicos. 

 CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de 
funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.). 

 CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, 
eléctricos, de conexións, etc.). 

 CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, 
eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.). 

 CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de 
circuítos electrónicos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 
Nº Unidade didáctica 

7 CIRCUITOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONAIS 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, 
analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplica-
ción nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.3 Identificouse a función e as características de compo-

ñentes activos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos 

normalizados. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, mane-

xando catálogos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

SI NON  
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 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos 
analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procede-
mentos utilizados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medi-

da de parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función 

do aparello ou equipamento. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas 

de onda. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  

proceso de medida. 

SI NON  

 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identifican-
do a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñen-
tes. 

 CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos. 
 CA3.2 Xustificouse a interrelación dos compoñentes. 
 CA3.3 Identificáronse bloques funcionais en esquemas com-

plexos. 
 CA3.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcio-

nais. 
 CA3.5 Relacionáronse os bloques funcionais cos circuítos 

electrónicos básicos. 
 CA3.6 Relacionáronse os sinais de entrada e saída nos blo-

ques funcionais. 
 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións 

SI NON  

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elabo-
rando esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo 
de circuíto ou compoñente. 

 CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións. 
 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cum-

pran as especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta 

ao problema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simu-

lación de circuítos electrónicos. 

SI NON  
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 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpre-
tando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais.  

 CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do 
circuíto. 

 CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar 
o funcionamento do circuíto. 

 CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en 
función do tipo de circuíto. 

 CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou 
os seus bloques constitutivos. 

 CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas 
saídas dos bloques. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas 
ou de funcionamento correctas. 

 CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes 

SI NON  

 RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, 
utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada.  

 CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos 
electrónicos. 

 CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de 
funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.). 

 CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, 
eléctricos, de conexións, etc.). 

 CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, 
eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.). 

 CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de 
circuítos electrónicos. 

SI NON  

 

 

Nº Unidade didáctica 

8 CIRCUITOS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 
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 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, 
analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplica-
ción nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.3 Identificouse a función e as características de compo-

ñentes activos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos 

normalizados. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, mane-

xando catálogos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos 
analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procede-
mentos utilizados. 

 CA2.1. Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenóme-
nos físicos asociados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medi-

da de parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función 

do aparello ou equipamento. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas 

de onda. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  

proceso de medida. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identifican-
do a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñen-
tes. 

 CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos. 
 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  
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 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elabo-
rando esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo 
de circuíto ou compoñente. 

 CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións. 
 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cum-

pran as especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta 

ao problema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simu-

lación de circuítos electrónicos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpre-
tando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais. 

 CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do 
circuíto. 

 CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar 
o funcionamento do circuíto. 

 CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en 
función do tipo de circuíto. 

 CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou 
os seus bloques constitutivos. 

 CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas 
saídas dos bloques. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas 
ou de funcionamento correctas. 

 CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  

 RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, 
utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. 

 CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos 
electrónicos. 

 CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de 
funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.). 

 CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, 
eléctricos, de conexións, etc.). 

 CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, 
eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.). 

 CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de 
circuítos electrónicos. 

SI SI TRABALLOS A DESENVOLVER DE XEITO 
TELEMÁTICO.  
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Nº Unidade didáctica 

9 SENSORES E TRANSDUCTORES 

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

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, 
analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplica-
ción nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compo-

ñentes pasivos. 
 CA1.3 Identificouse a función e as características de compo-

ñentes activos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos 

normalizados. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, mane-

xando catálogos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

NON NON  

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos 
analóxicos, describindo os equipamentos e analizando os procede-
mentos utilizados. 

 CA2.2. Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus pará-
metros fundamentais. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medi-

da de parámetros eléctricos. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas 

de onda. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  

proceso de medida. 

NON NON  

 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identifican-
do a súa aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñen-
tes. 

 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. NON NON  
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 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elabo-
rando esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo 
de circuíto ou compoñente. 

 CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións. 
 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cum-

pran as especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta 

ao problema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simu-

lación de circuítos electrónicos. 

NON NON  

 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpre-
tando esquemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de 
sinais. 

 CA5.1 Identificáronse as características de funcionamento do 
circuíto. 

 CA5.2 Determináronse as comprobacións que cumpra realizar para verificar 
o funcionamento do circuíto. 

 CA5.3 Seleccionáronse os equipamentos e as técnicas de medida, en 
función do tipo de circuíto. 

 CA5.4 Medíronse ou visualizáronse os parámetros ou sinais do circuíto, ou 
os seus bloques constitutivos. 

 CA5.5 Relacionáronse as medidas ou visualizacións nas entradas e nas 
saídas dos bloques. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas 
ou de funcionamento correctas. 

 CA5.7 Propuxéronse, de ser o caso, modificacións ou axustes. 

NON NON  

 RA6 - Elabora documentación técnica de circuítos electrónicos, 
utilizando ferramentas informáticas e simboloxía normalizada. 

 CA6.1 Aplicouse a simboloxía normalizada para circuítos 
electrónicos. 

 CA6.2 Elaboráronse documentos de texto asociados ao circuíto (memoria de 
funcionamento, proceso de axuste, listaxe de materiais, etc.). 

 CA6.3 Identificáronse os tipos de esquemas electrónicos (de bloques, 
eléctricos, de conexións, etc.). 

 CA6.4 Representáronse os planos e esquemas do circuíto (de bloques, 
eléctricos, de conexións, oscilogramas, etc.). 

 CA6.5 Utilizáronse programas de aplicación de representación gráfica de 
circuítos electrónicos. 

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

5.a) Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva 
Os mínimos exixibles están marcados polo miúdo no apartado d de cada unidade didáctica do punto 4 da programación do módulo presentada en outubro de 2019 e publicada na web do centro 
Para facilitar a información do alumno, e como resumo, os alumnos deberán ser capaces de facer correctamente montaxes e resolver problemas de: 
- Resistencia, Potencia e Enerxía (só cálculos), Circuitos en continua. Kirchhoff, Thevenin, Norton, Wheastone, Superposición,Asociación de C e fenómenos transitorios en C y L, Circuitos de Corriente Alterna. Resonancia, Dio-
dos,Transistores BJT,Transistores FET e MOST 
As Fontes de alimentación lineais : TRF, Rectificador, Filtro, Estabilizador, Regulador de tensión son contidos importentes da 3 avaliación. Avaliaranse con traballos de xeito telemático. Só poderá subir nota 
A modo de exemplo, podemos resaltar algún Contido e Criterio de Avaliación de entre todos os mínimos exixbles marcados no apartado d  de cada unidade didáctica do punto 4 da programación do módulo presentada en outubro 
de 2019 e publicada na web do centro. Os destacamos de entre os outros mínimos exixibles por estaren relacionados directamente co feito de facer montaxes, simulacións e saber resolver problemas teóricos correctamente 
Algúns dos CAs marcados son: 
CA1.8 - Verificouse o seu funcionamento en circuítos., CA3.7 - Relacionáronse os circuítos coas súas aplicación, CA4.5 - Simulouse o comportamento do circuíto. 
CA5.1 - Identificáronse as características de funcionamento do circuito, CA5.6 - Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de funcionamento correctas. Este CA está dividido en outros dous subCAs 
CA5.6.1 - Medíronse parámetros de funcionamento de circuitos explicados na clase., CA5.6.2 - Resolvéronse correctamente problemas de circuitos explicados na clase. Cálculo de valores teóricos 
Algúns contidos do currículo importantes poden ser: C3.3, C3.7, C3.8, C4.4, C5.3 
O feito de que non apareza enumerado anteriormente algún contido ou CA non significa que non sexa mínimo. Unha enumeración detallada dos mínimos exixibles pódese atopar no apartado d de cada unidade didáctica do punto 
4 da programación do módulo presentada en outubro de 2019 
 
5.b) Criterios de cualificación 
As avaliación serán tres, unha en decembro, outra en marzo, e a terceira en xuño. En xuño tamén haberá unha avaliación final do módulo. 
Nas avaliacións trimestrais valoraranse os exercicios teóricos e prácticos (incluidas as simulacións), feitos polos alumnos. Ademais farase un exame teórico ó final de cada avaliación. Este exame teórico poderá ser ou non fraccio-
nado de acordo coa materia e as circunstancias. Se o alumno suspendese algún dos exames, poderase efectuar una recuperación cos mesmos criterios de avaliación do exame ou traballo suspenso. 
Máis concretamente, teráse en conta nas probas escritas 
- Precisión e concreción das respostas dos exames - Comprensión dos conceptos e ideas explicados na clase - Capacidade de cálculo de parámetros de circuitos electrónicos analóxicos 
A nota do exame determinará a nota final da avaliación. Para que o alumno teña opción de aprobar o exame e a avaliación será necesario que o alumno supere todas as prácticas obrigatorias. Por suposto, no exame teórico hai 
que alcanzar unha nota maior ou igual a cinco puntos para aprobar a avaliación. De non cumplir esto a avaliación será negativa e a nota igual ou inferior a catro. 
O alumno que teña pendente de aprobar algunha avaliación ao longo do curso, fará un exame final, que poderá ser dividido en parte teórica e parte práctica. 
A nota final será a media aritmética de todas as notas de todas as avaliacións sempre que foran calificadas, como mínimo, con 5 puntos 
Terase en conta así mesmo para a avaliación a asistencia a clase, puntualidade e en xeral a actitude cara o módulo. 
IMPORTANTE: As probas escritas realizadas do alumando cualificaranse de 0 a 10. Considerándose como superadas positivamente cando a puntuación sexa 5 ou superior a 5. Os traballos prácticos calificaranse como APTO ou NON 
APTO. 
 
Dada a situación sanitaria actual, os alumnos que antes do confinamento tiveran aprobadas as dúas primeiras avaliacións, aprobarán o curso. A súa nota será a media aritmética das 2 primeiras avaliacións. Os traballos de-
senvolvidos na 3 avaliación servirán para mellorar nota, como moito poderase sumar ata 1 punto máis a media das dúas primeiras avaliacións. Os alumnos que antes do confinamento tiveran algunha das 2, ou as 2 avalia-
cións suspensas deberán recuperar a materia suspensa mediante unha proba escrita.  Estas probas escritas de avaliación desenvolveranse preferiblemente de forma presencial. No caso de que non sexa posible efectuar esta 
proba presencialmente, adaptarase para que se poida facer por medios telemáticos, (por exemplo exames da Aula Virtual) ou por traballos para entregar por correo electrónico. 
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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 CIRCUITOS DE CORRENTE CONTINUA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compoñentes 

pasivos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normaliza-

dos. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catá-

logos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

X  

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.1. Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos 
asociados. 

 CA2.2. Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros 
fundamentais. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello 

ou equipamento. 
 CA2.7. Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda. 
 CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  proceso de 

medida. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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X  
 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando 

esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de 

circuítos electrónicos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

X  
 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando es-

quemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de 
funcionamento correctas. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNA 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compoñentes 

pasivos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normaliza-

dos. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catá-

logos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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X  

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.1. Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos 
asociados. 

 CA2.2. Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros 
fundamentais. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello 

ou equipamento. 
 CA2.7. Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda. 
 CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  proceso de 

medida. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

X  
 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando 

esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de 

circuítos electrónicos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

X  
 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando es-

quemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de 
funcionamento correctas. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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Nº Unidade didáctica 

3 SEMICONDUCTORES E DIODOS 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compoñentes 

pasivos. 
 CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes 

activos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normaliza-

dos. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catá-

logos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.1. Relacionáronse as magnitudes eléctricas cos fenómenos físicos 
asociados. 

 CA2.2. Caracterizáronse os sinais eléctricos e os seus parámetros 
fundamentais. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello 

ou equipamento. 
 CA2.7. Medíronse parámetros das magnitudes eléctricas básicas. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda. 
 CA2.9 Obtivéronse graficamente parámetros dos sinais visualizados. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  proceso de 

medida. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 

aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. 

 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 



 

 

Páxina 16 de 20 

 

 X 

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando 
esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto 
ou compoñente. 

 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as 

especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao pro-

blema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de 

circuítos electrónicos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando es-

quemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de 
funcionamento correctas. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 TRANSISTOR BIPOLAR (BJT) 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compoñentes 

pasivos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normaliza-

dos. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catá-

logos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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 X 

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello 

ou equipamento. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  proceso de 

medida. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 

aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. 

 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando 
esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto 
ou compoñente. 

 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as 

especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao pro-

blema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de 

circuítos electrónicos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando es-

quemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de 
funcionamento correctas. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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Nº Unidade didáctica 

5 TRANSISTORES FET E MOSFET 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X 

 RA1 - Caracteriza compoñentes electrónicos activos e pasivos, analizando o 
seu funcionamento e relacionándoos coa súa aplicación nos circuítos. 

 CA1.1 Recoñecéronse fisicamente os compoñentes. 
 CA1.2. Identificouse a función e as características de compoñentes 

pasivos. 
 CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes 

activos. 
 CA1.4 Relacionáronse os compoñentes cos seus símbolos normaliza-

dos. 
 CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
 CA1.6 Medíronse parámetros básicos dos compoñentes. 
 CA1.7 Obtivéronse características dos compoñentes, manexando catá-

logos. 
 CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 

 RA2 - Aplica técnicas de medida e visualización de sinais eléctricos analóxicos, 
describindo os equipamentos e analizando os procedementos utilizados. 

 CA2.3 Manexáronse fontes de alimentación. 
 CA2.4 Manexáronse xeradores de sinais. 
 CA2.5 Identificáronse os equipamentos e as técnicas de medida de 

parámetros eléctricos. 
 CA2.6 Aplicáronse os procedementos de medida en función do aparello 

ou equipamento. 
 CA2.8 Visualizáronse sinais eléctricos con diferentes formas de onda. 
 CA2.10 Aplicáronse criterios de calidade e seguridade no  proceso de 

medida. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA3 - Determina a estrutura de circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 

aplicación e analizando a interrelación dos seus compoñentes. 

 CA3.1 Recoñecéronse as topoloxías básicas dos circuítos. 
 CA3.7 Relacionáronse os circuítos coas súas aplicacións. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 
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 X 

 RA4 - Propón solucións con circuítos electrónicos analóxicos, elaborando 
esquemas e seleccionando compoñentes. 

 CA4.1 Relacionouse a función que cumpra conseguir co tipo de circuíto 
ou compoñente. 

 CA4.2 Elaboráronse esquemas das solucións. 
 CA4.3 Obtivéronse as especificacións dos compoñentes. 
 CA4.4 Seleccionáronse compoñentes de catálogos que cumpran as 

especificacións. 
 CA4.5 Simulouse o comportamento do circuíto. 
 CA4.6 Verificouse que a resposta da simulación dea resposta ao pro-

blema. 
 CA4.7 Utilizáronse ferramentas informáticas específicas de deseño e simulación de 

circuítos electrónicos. 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 X 
 RA5 - Verifica o funcionamento de circuítos electrónicos, interpretando es-

quemas e aplicando técnicas de medida ou visualización de sinais. 

 CA5.6 Comparáronse as medidas ou visualizacións prácticas coas teóricas ou de 
funcionamento correctas. 

 

Proba Escrita preferiblemente presencial 
De non poder ser, proba telemática ou traba-
llo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Páxina 20 de 20 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para aquel alumnado que non acade os obxectivos na avaliación ordinaria en cada unha das avaliacións, establecerase un programa de actividades de reforzo educativo co fin de poida acadar os mínimos 
esixibles, de xeito que se intente supera-lo módulo coas actividades de reforzo, e medidas que favorezan a individualización do ensino. Estas actividades de reforzo serán cualificadas individualmente polo 
profesor sen que a superación das mesmas exima ó alumnado da realización dunha proba global de recuperación por cada avaliación que teña suspensa. Esta proba realizarase ó final do período de docencia 
e antes da avaliación ordinaria de Xuño. 
 
As probas escritas de avaliación desenvolveranse preferiblemente de forma presencial. Dada a situación sanitaria actual, no caso de que non sexa posible, adaptarase para que se poida facer por medios telemáticos, ben por 
exames telemáticos (por exemplo Aula Virtual) ou por traballos para entregar por correo electrónico. Para o seguimento do alumno, establécese un conxunto de exercicios a desenvolver en casa e un cadro de temporalización 
para facelos. O obxectivo é que o alumno vaia o mellor preparado posible de cara a unha posible proba escrita ao final de curso. De xeito paralelo, unha serie de vídeoconferencias tentarán de explicar os conceptos máis 
importantes e aclarar as dúbidas que poidan surxir. 

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

Para todo o alumnado, as avaliación serán tres, unha en decembro, outra en marzo, e a terceira en xuño. En xuño tamén haberá unha avaliación final do módulo. Nas avaliacións trimestrais valoraranse os 
exercicios teóricos e prácticos, feitos polos alumnos. Ademais farase un exame teórico ó final de cada avaliación. 
No caso de perda de dereito a avaliación continua, faráse unha proba única, e final dos contidos do módulo. Esta proba poderá ser diferente ao exame do resto de alumnado que suspendese algunha avalia-
ción, xa que éste amosou os seus coñecementos na clase e se lle poido facer un seguimento puntual e continuado. Nesta proba especial, o alumno deberá demostrar que domina os contidos e procedementos 
do módulo, especialmente os contidos mínimos dos que se falou nun apartado anterior desta programación. 
 
As probas escritas de avaliación desenvolveranse preferiblemente de forma presencial. Dada a situación sanitaria actual, no caso de que non sexa posible, adaptarase para que se poida facer por medios telemáticos, ben por 
exames telemáticos (por exemplo Aula Virtual) ou por traballos para entregar por correo electrónico. Para o seguimento do alumno, establécese un conxunto de exercicios a desenvolver en casa e un cadro de temporalización 
para facelos. O obxectivo é que o alumno vaia o mellor preparado posible de cara a unha posible proba escrita ao final de curso. De xeito paralelo, unha serie de vídeoconferencias tentarán de explicar os conceptos máis 
importantes e aclarar as dúbidas que poidan surxir. 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

Para o seguimento do alumno, establécese un conxunto de exercicios a desenvolver en casa e un cadro de temporalización para facelos. O obxectivo é que o alumno vaia o mellor preparado posible de cara a unha posible proba 
escrita ao final de curso. De xeito paralelo, unha serie de vídeoconferencias tentarán de explicar os conceptos máis importantes e aclarar as dúbidas que poidan surxir. 
 
As probas escritas de avaliación desenvolveranse preferiblemente de forma presencial. Dada a situación sanitaria actual, no caso de que non sexa posible, adaptarase para que se poida facer por medios telemáticos, ben por 
exames telemáticos (por exemplo Aula Virtual) ou por traballos para entregar por correo electrónico. 
 

 


