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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 Antenas: características, parámetros e aplicacións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Configura equipamentos dixitais microprogramables, progra-
mando funcións segundo a súa aplicación. 

▪ CA2.3 Definíronse as características das antenas. 

▪ CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa aplicación. 

▪ CA2.5 Relacionáronse os elementos das antenas coa súa función. 

SI 

SI 

SI       

SI 

SI 

SI 

     

     

▪ PE .- Cuestionario por medio telemático. 

▪ PE .- Cuestionario por medio telemático. 

▪ PE .- Cuestionario por medio telemático. 

Nº Unidade didáctica 

7 Transmisión de sinais. Conexións. Ferramentas. Atenuacións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxun-
to. 

▪ RA2 - Determina as características das antenas de transmisión e 
recepción para sistemas de radiofrecuencia, para o que analiza os 
seus parámetros típicos e identifica as súas aplicacións. 

▪ RA3 - Avalía as prestacións dos medios guiados de transmisión, para 
o que realiza montaxes e medidas, e verifica as súas características. 

▪ CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofre-
cuencia. 

▪ CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuen-
cia. 

▪ CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento 
en cada bloque. 

 

 

SI 

 

SI 

 

            SI 

 

 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

▪  PE .- Cuestionario por medio telemático. 

 

▪ PE .- Cuestionario por medio telemático. 

 

▪ PE .- Cuestionario por medio telemático. 

 

Nº Unidade didáctica 
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         1.2 As unidades didácticas propostas para este trimestre (UD 6 e UD 7): 

a)  Teñen como obxectivo a ampliación de coñecementos do alumnado non acadados ata o comenzo da situación actual de alerta sanitaria.  

b) Nos criterios de avaliación figuran os de tipo non presencial e flexibilizando no posible os contidos mínimos correspondentes as UD 6 e UD 7. 

c) A avaliación destes contidos farase, debido a situación actual, por medio de proba escrita PE (cuestionario) telemática e unha lista de cotexo LC. 
Ademais terase en conta a realización das tarefas e a súa entrega en prazo que se envían semanalmente ao alumnado, segundo se indica no apartado 
5.2. 

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

       5.1  Os mínimos exixibles para a realización de aprendizaxe indicada son: 

                 UD6: 

                    CA2.3 Definíronse as características das antenas. 

                    CA2.4 Relacionáronse os tipos de antenas coa súa aplicación. 

                 UD7: 

                     CA1.5 Definíronse as características dos transmisores de radiofrecuencia. 

                     CA1.6 Definíronse as características dos receptores de radiofrecuencia. 

                     CA1.7 Relacionáronse os sinais de entrada e saída co seu tratamento en cada bloque. 
 

         5.2 Criterios de cualificación 

Cualificación das actividades do 3ª Trimestre. 

- Para obter unha cualificación positiva no 3ª  trimestre é necesario que o alumnado entregue ao menos o 80% das actividades propostas neste trimes-
tre. 

- As actividades enviadas ao alumnado e remitidas por éste serán cualificadas de 0 a 10 puntos con un máximo de dúas cifras decimais en base a: 

- Presentación, estrutura, redacción do documento (20%). 
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- Contidos: Grao de resolución correcta da proposta, orixinalidade,  alternativas presentadas e resultados obtidos (80%).. 

As actividades consideraranse superadas cando a súa puntuación sexa igual ou superior a 5. 

Destas actividades obterase unha cualificación final resultante da media aritmética das cualificacións de todas as actividades solicitadas.  

Se o alumnado entrega menos do 80% das actividades ou a cualificación final das tarefas é menor de 5 terá dereito a se presentarse a unha proba final, 
que poderá ser presencial se a situación sanitaria o permite, ou senón se realizará de forma telemática. 
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         5.3 Cualificación final do módulo 

O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5. 

En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3, de directri-
ces xerais, das Instrucións do 27 de abril establécese: A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en con-
xunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles pre-
viamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, re-
forzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumna-
do. 

     5.3.1 En base a este parágrafo a cualificación final do alumnado será a media aritmética das notas obtidas nas dúas primeiras avaliacións sempre que 
estas teñan unha cualificación igual ou superior a 5. 

5.3.2 No caso de que as cualificacións das avaliacións non sexan superiores a 5 o alumnado terá opción a recuperar as avaliacións suspensas por medio 
das actividades de recuperación encomendadas para tal fin. 

5.3.3 O alumnado recuperará as avaliacións pendentes sempre e cando obteña nas actividades de recuperación unha nota igual ou maior que 5.  

Esta nota poderase ver incrementada en dous puntos máximo cando o alumnado acade unha avaliación positiva nas tarefas encomendadas no ter-
ceiro trimestre. 

5.3.4 O alumnado que non acade un 5 nas actividades de recuperación, terá dereito a se presentar a unha proba final por cada avaliación no superada, 
que poderá ser presencial se a situación sanitaria o permite, ou senón se realizará de forma telemática. Esta proba valorarase de 0 a 10 considerándose 
superada positivamente se a nota obtida é igual ou superior a 5. 

5.3.5 Se é o caso que a proba final se poida celebrar de forma presencial, ésta terá dúas partes: 

            -   a) Teoría 

            .   b) Problemas 
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          5.3.6 Se é o caso que a proba final se poida celebrar de forma presencial, ésta terá tres partes: 

- a) Teoría 

- b) Problemas 

- c) Prácticas 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

         6.a) Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

UD Unidade didáctica 

1            CONCEPTOS BÁSICOS DA ELECTRÓNICA          UF: MP0551_12 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

    

 

 

 

    X 

 RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicación nos circuítos. 
RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a 
interrelación dos seus compoñentes. 

CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos. 
CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes activos. 
CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
CA1.6 Consultáronse as características dos compoñentes nos manuais e 
nos catálogos. 
CA1.8 Verificouse o seu funcionamento en circuítos.                                          
CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. 
CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos. 
CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuí-
tos analóxicos básicos. 
CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos bási-
cos.                                                                                                                  

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

PE 

PE 

 

LC 

LC 

UD Unidade didáctica 

2            CIRCUITOS BÁSICOS DA ELECTRÓNICA ANALÓXICA          UF: MP0551_12 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 
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   X 

 RA1 - Identifica, caracteriza e verifica os compoñentes pasivos e activos, 
analóxicos básicos, analizando o seu funcionamento e relacionándoos coa 
súa aplicaciónnos circuítos. (Por fotografía dos componentes). 
RA2 - Analiza teóricamente circuítos analóxicos tipo, identificando a súa 
aplicación e a interrelación dos seus compoñentes. 
 

CA1.1 Recoñecéronse e diferenciáronse fisicamente os compoñentes 
pasivos e activos básicos por medio de imaxes dos mesmos. 
CA1.3 Identificouse a función e as características de compoñentes pasivos. 
CA1.4 Identificouse a función e as características de compoñentes activos 
CA1.5 Identificáronse compoñentes en esquemas. 
CA2.1 Recoñecéronse as tipoloxías básicas dos circuítos analóxicos. 
CA2.3 Identificáronse bloques funcionais en circuítos analóxicos básicos.  
CA2.4 Recoñecéronse as características dos bloques funcionais en circuí-
tos analóxicos básicos. 
CA2.5 Relacionáronse bloques funcionais, en circuítos electrónicos bási-
cos.  
CA2.6 Verificouse o funcionamento teórico de circuítos electrónicos bási-
cos. 
CA3.1 Identificáronse as precaucións que cumpra ter en conta cos compo-
nentes electrónicos (patillaxe, encapsulacións, temperaturas, etc.). 

LC 

LC 

LC 

LC 

PE 

PE 

PE 

 

PE 

 

PE 

 

LC 

 

UD Unidade didáctica 

3           SIMULADORES ELECTRÓNICOS, IMPLEMENTACIÓN FÍSICA E PRECAUCIÓNS          UF: MP0551_12 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

   X  RA2 - Analiza circuítos analóxicos tipo, identificando a súa aplicación e a 
interrelación dos seus compoñentes.  

CA2.2 Xustificouse a interrelación dos componentes. 
CA2.6 Verificouse o funcionamento de circuítos electrónicos básicos. 

PE 

PE 

 

UD Unidade didáctica 

4           DISPOSITIVOS BÁSICOS DE TELECOMUNICACIÓNS E OS SEUS COMPOÑENTES          UF: MP0551_22 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

      

X 

RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

CA1.1 Identificouse a función dos dispositivos electrónicos empregados en  
telecomunicacións (amplificadores, mesturadores, osciladores, modulado-
res, filtros, etc.). 

PE 

UD Unidade didáctica 
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5           SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN, CONVERTEDORES E MODULACIÓN          UF: MP0551_22 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

     X RA1 - Caracteriza os sistemas de telecomunicacións, identificando os 
subsistemas que os integran e analizando a súa función no conxunto. 

CA1.2 Recoñecéronse os tipos de modulación, as súas características e as 
súas aplicacións. 

PE 

 

        6.b) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

- Verificar para cada un dos/as alumnos/as os contidos que non ten superados. 

- Analizar as dificultades que lles impediron acadar o aprobado dos contidos pendentes. 

- Deseñar para cada alumno/a exercicios que lles permitan, polo menos, acadar o nivel de coñecementos correspondente aos mínimos esixibles. 

- Procedemento baseado no repaso, reforzo, recuperación e consolidación dos contidos estudados nas dúas primeiras avaliacións presenciais e máis nas 
tarefas enviadas telemáticamente no terceiro trimestre. 

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

- A vista da situación de alerta na que nos atopamos, a este alumnado consérvanselle as notas da materia que puidera ter superada cando perdeu o de-
reito a avaliación contínua.  

- No caso da materia pendente, para recuperala aplicaráselle o mesmo procedemento que ó resto do alumnado do ciclo: 

                   - Ver que contidos non ten superados. 

                   - Analizar as dificultades que vaia presentando cande se traballen os referidos contidos. 

                   - Deseñar exercicios que lles permitan, cando menos, acadar o nivel dos coñecementos mínimos esixibles. 
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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 

- Resolución diaria de dúbidas por medio telemático e en horario flexible. 

- Adaptación de contidos da materia pendente de superar ás súas necesidades específicas. 

- Deseño progresivo de actividades adaptadas ao nivel de coñecementos que vaian amosando os alumnos. 

- Elaboración e entrega de documentación e material didáctico necesario para o seguimento das actividades. 

- Adaptaranse os exercicios enviados por medio telemático para que o alumnado con materia pendente (1ª ou 2ª avaliación suspensa ou ben 1ª e 2ª 
avaliacións suspensas) poida recuperar neste último trimestre a materia estudada nas dúas avaliacións presenciais (1ª e 2ª) e máis as trarefas, se é o 
caso, do terceiro trimestre. 

 

 


