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Código Nome 

MP1058_12 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos - UF 1 Deseño e simulacióm de 
circuitos 

MP1058_22 Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos - UF 2 Montaxe e posta a punto de 
circuitos electrónicos 

Alumnado 

Réxime Modalidade Grupo 

Xeral ordinario Presencial A 

Docente (se procede, indicar o nome e os apelidos) 

Nome e apelidos 

Francisco Castro Rodríguez 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 

Autónoma de Galicia.   
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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 

5 

6 

Realización de prototipos en PCB 

Riesgos eléctricos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.1. Cargáronse os programas, o firmware e os parámetros de 
configuración. 

si si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 – CA3.2. Medíronse parámetros en compoñentes e módulos do 
circuíto. 

si si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 – CA3.3. Visualizáronse sinais de entrada e saída en bloques e com-
poñentes. 

si si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 – CA3.4. Relacionáronse as medidas e as visualizacións cos valores 
esperados. 

non si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.5. Identificáronse as desviacións respecto ao resultado espera-
do. 

non si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.6. Identificáronse os elementos (hardware ou software) que 
producen as desviacións. 

non si Corrección trabalos realizados online 
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 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.7. Xustificáronse as propostas de modificacións e/ou axustes 
para resolver as desviacións 

non si Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.8. Corrixíronse as desviacións. non non Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 CA3.9. Realizáronse probas e ensaios de fiabilidade. non non Corrección trabalos realizados online 

 RA3. Pon a punto circuítos electrónicos, xustificando as verificacións 
e os axustes realizados 

 nos bloques e/ou elementos do circuíto. 

 – CA3.10. Documentáronse as solucións adoptadas non non Corrección trabalos realizados online 

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Riesgos eléctricos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e ambien-
tais, identificando os riscos asociados e as medidas de protección. 

 CA4.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a 
manipulación de materiais, ferramentas e utensilios. 

non si Corrección trabalos realizados online 

  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de pro-
tección 

 – CA4.2. Respectáronse as normas de seguridade no manexo de 
ferramentas e máquinas. 

non si Corrección trabalos realizados online 

  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de pro-
tección 

 CA4.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na 
manipulación de materiais, ferramentas e máquinas 

non si Corrección trabalos realizados online 



 

 

Páxina 4 de 9 

 

  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de pro-
tección 

 CA4.4. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas e 
máquinas coas medidas de seguridade e protección persoal requiri-
das 

non si Corrección trabalos realizados online 

  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de pro-
tección 

 CA4.5. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambien-
tal. 

non si Corrección trabalos realizados online 

  RA4. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e 
ambientais, identificando os riscos asociados e as medidas de pro-
tección 

 CA4.6. Valorouse a orde e a limpeza de instalacións e equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos. 

non si Corrección trabalos realizados online 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

 

Mínimos exixibles: 

Identificación de compoñentes electrónicos básicos 

manexo básico na edición de esquemas de dous programas informáticos 

Manexo básico na simulación de dous programas informáticos 

Deseños básicos de PCB utilizando dúas ferramentas informáticas. 

Realización dunha PCB médante debuxo con rotulador e a montaxe de compoñentes. 

Realización dun proxecto final ca realización dunha PCB completa e entrega dunha memoria final 

Coñecementos teóricos de compoñentes electrónicos SMD E burato pasante, simboloxía, encapsulados 

Coñecementos teóricos relacionados ca fabricación de PCB 

 

Criterios de cualificación: 

Con respecto os proxectos con software CAD: 

realización dos esquemas dos circuítos 40% 

realización da simulación  20 

Realización da PCB mediante software 40% 

A entrega de traballos fora de prazo descontará un 20% a nota. 

Estes traballos puntuarán un 80% da nota. 

As outras tarefas,  propostas puntuarán un 20% da nota. 

Para acadar avaliación positiva terán que realizar o 50% das tarefas. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

2 Realización de esquemas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especifica-
cións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico. 

 CA1.4 Editáronse compoñentes.  Corrección Trabalos escritos online 

 x  RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especifica-
cións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico 

 CA1.5 Creáronse compoñentes personalizados. Corrección trabalos realizados online 

 x  RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especifica-
cións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico 

 CA1.6 Colocáronse compoñentes utilizando librarías. Corrección trabalos realizados online 

 x  RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especifica-
cións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico 

 CA1.8 Debuxáronse liñas e/ou buses de conexión entre os compoñentes Corrección trabalos realizados online 

 x  RA1 - Debuxa esquemas de circuítos electrónicos, interpretando especifica-
cións de deseño e manexando software específico de CAD electrónico 

 CA1.10 Verificouse que o esquema estea libre de violacións eléctricas. Corrección trabalos realizados online 

 x  RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resulta-
dos obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.3 Elaboráronse propostas de modificacións Corrección trabalos realizados online 

 x  RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resulta-
dos obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.4 Introducíronse nas simulacións as modificacións propostas. Corrección trabalos realizados online 
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Nº Unidade didáctica 

3 Simulación de circuitos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os resulta-
dos obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.1 Realizáronse simulacións (informáticas e/ou montaxes en placas de 
inserción rápida) S 30 

 dos circuítos electrónicos 

Corrección trabalos realizados online 

 x   RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os 
resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.2 Comparáronse os resultados obtidos nas simulacións coas especifica-
cións dos S 20 

 circuítos. 

Corrección trabalos realizados online 

 x   RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os 
resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.5 Verificouse a resposta ás modificacións introducidas. Corrección trabalos realizados online 

 x   RA2 - Simula o funcionamento de circuítos electrónicos, contrasta os 
resultados obtidos coas especificacións e realiza propostas de mellora. 

 CA2.6 Elaborouse o esquema ou plano final coas modificacións Corrección trabalos realizados online 

 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Realización de prototipos PCB 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 x  RA1 - Obtén placas de circuíto impreso utilizando software específico, e xusti-
fica a solución en función das características do circuíto electrónico. SI 

 CA1.1 Tivéronse en conta no deseño as características do circuíto (intensidade, 
frecuencia, etc.) 

Corrección trabalos realizados online 

 x    CA1.2 Realizouse o deseño da placa mediante programas específicos Corrección trabalos realizados online 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

 

As actividades de recuperación faranse mediante tarefas utilizando software informático de deseño de circuítos tanto para esquemas coma para simulación e PCB. 

Esta parte corresponde a un 20 % das actividades. 

O outro 20 % serán traballos a realizar sobre temas relacionados con compoñentes e realización de placas. 
 

 

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

 

Como actividade de recuperación propoñerase un pequeno proxecto de un circuíto no que o alumno terá que realizar a parte de esquema e o deseño de PCB utilizan-
do o software a escoller entre os que se impartiron nos primeiros meses. 

Aparte de esquema puntuará un 40% e a parte de PCB un 60% 

O tempo será de un máximo de 4 horas. 
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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 

 

Non se considera necesaria ningunha medida de reforzo 

 
 

 

 


