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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 

1 Plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 

▪ RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas 
electrónicos, aplicando técnicas de programación e establecendo os 
procedementos para o seguimento e o control da execución 

▪ CA1.1 Identificáronse as condicións técnicas e administrativas para a 
execución do mantemento 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.2 Definíronse as etapas que comportan a execución do mante- 
mento 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.3 Caracterizáronse as operacións de cada etapa. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.4 Representáronse os diagramas de programación e control. NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.5 Determináronse as especificacións de control de avance e 
prazos de execución. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.6 Prevíronse as probas e os ensaios para a posta en servizo. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 
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Nº Unidade didáctica 

2 Xestionar as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 

▪ RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e 
sistemas, definindo as características que garantan o seu óptimo 
funcionamento. 

▪ CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA2.2 Determináronse os puntos críticos do mantemento e os seus 
prazos de verificación. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de dis- 
función ou avaría. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA2.4 Determináronse os recursos necesarios para as intervencións, 
cumprindo as normas de seguridade e estándares de calidade. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA2.5 Elaborouse a planificación de operacións, asignando os recur- 
sos necesarios. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA2.6 Aplicouse o software específico para a planificación e a xes- 
tión do mantemento. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 
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Nº Unidade didáctica 

3 Programar a xestion de repostos 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de 

subministración e almacenamento de equipamentos, repostos e fe- 
rramentas. 

▪ CA3.1 Determináronse os tipos de aprovisionamento ás clases do 
mantemento. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.2 Definiuse o sistema de codificación para a identificación e a 
rastrexabilidade dos repostos. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.3 Determináronse as especificacións das compras (prazo de 
entrega, medio de transporte, etc.). 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.4 Establecéronse as pautas de recepción e aceptación de sub- 
ministracións. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.5 Detalláronse as condicións de almacenaxe (colocación, aco- 
modo, seguridade, temperatura, etc.). 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para o control de exis- 
tencias. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 
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Nº Unidade didáctica 

4 Recursos humanos para o mantemento 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando 

tarefas e coordinando os equipos de traballo. 

▪ CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento 
electrónico. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.2 Establecéronse as funcións do persoal de mantemento. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.3 Organizáronse grupos de traballo segundo as súas competen- 
cias e a súa formación 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.4 Establecéronse canles de comunicación entre departamentos. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.5 Determinouse un plan de formación para o persoal de man- 
temento. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.6 Aplicáronse metodoloxías de mellora continua na xestión de 
recursos humanos. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA4.7 Establecéronse normas para elaboración de informes e rexis- 
tros. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 



Páxina 6 de 11 

 

 

 
 

Nº Unidade didáctica 

5 Xestión do taller de mantemento 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de 

protección eléctrica e ambiental, e de organización. 

▪ CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.2 Especificáronse as condicións da zona traballo para a protec- 
ción fronte a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, 
ferramentas illadas electricamente, etc.). 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.3 Determináronse as condicións de iluminación de acordo co 
tipo de mantemento que S 20 

▪ cumpra realizar. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.4 Especificáronse as características de ventilación en lugares de 
traballo pechados (espazos confinados, centros de control, etc.). 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.5 Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramen- 
tas, en función das características técnicas e do uso. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.6 Realizouse a organización da información técnica e adminis- 
trativa. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA5.7 Aplicáronse procedementos de organización de laboratorios e 
talleres (5S, ISO, etc.). 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 
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Nº Unidade didáctica 

6 Procesos e procedementos de sistemas de xestión normalizados 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera- 

se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión 
normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as 
súas fases. 

▪ CA6.1 Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables ao 
mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.2 Definíronse indicadores da calidade dos procesos de mante- 
mento de equipamentos e sistemas. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.3 Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control. SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.4 Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental 
nas tarefas de mantemento. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.5 Recoñecéronse as normas de aplicación na prevención e a 
seguridade nas operacións de mantemento. 

SI SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.6 Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de 
medida e equipamentos de verificación e control. 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 

▪ CA6.7 Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral 
do mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos (xestión 
da calidade, xestión ambiental, xestión da prevención, 5S, etc.). 

NON SI PRESENTACIÓN DUN TRABALLO 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
 

RESULTADO DE APRENDIZAXE UNIDADES DIDACTICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
MÍNIMOS EXIXIBLES 

INSTRUMENTO DE AVALIACIÓN 

RA1 UD.1 CA.1.1, CA1.2, CA1.3, CA1,6, CA1.7 
TRABALLO Nº2 

RA2 UD.2 CA2.1, CA2.2, CA2.3, CA2.5 

RA3 UD.3 CA3.1, CA3.2, CA3.5, CA3.6  

TRABALLO Nº1 
RA4 UD.4 CA4.1, CA4.2, CA4.3, CA4.4 

RA5 UD.5 CA5.1, CA5.2, CA5.3, CA5.4, CA5.5 

RA6 UD.6 CA6.1, CA6.2, CA6.3, CA6.4, C65.5 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A nota final do módulo será a media aritmética entre as notas acadadas en cada avaliación. En calquera caso, para facer a media, a nota de cada traballo ten que ser 
igual ou maior a catro, se non se cumpre suspendese o módulo e a nota final será igual ou menor a catro. O módulo superase o acadar unha cualificación global de 
cinco puntos ou máis. 

 
CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS: 

- Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. 

- Contidos (70%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 

- Exposición e defensa (10%): calidade da exposición oral e das respostas as preguntas plantexadas. 

- Os traballos son plantexados con un guión que debe seguir o alumnado. Neste guión indicase a puntuación de cada item. 

Os traballos son individuais e orixinais, no caso de que: 

- Se detecte plaxio, o traballo será cualificado con un cero. 

- Traballos moi similares presentados por dous ou máis alumnos implica que non se respetou a norma de que os traballos son individuais. Neste suposto, a nota que 
levará cada alumno polo traballo presentado será a nota máis baixa que obtivo un deles dividida polo número de alumnos implicados. 



Páxina 9 de 11 

 

 

 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 
 

Neste período actual de recuperación, coincidindo co período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo (FCT), os alumnos solo terán que 
recuperar as partes das unidades formativas, en base os CA mínimos exixibles, que non superaron nos dous primeiros trimestres. 

As actividades de recuperación para este trimestre levaranse a cabo de forma telemática. O alumnado que ten que recuperar todo o módulo ou algunha parte do 
mesmo comunicaselle por correo electrónico os guións dos traballos que teñen que facer e entregar antes da avaliación final de xuño. Os traballos propostos sempre 
estarán orientados a que o alumnado logre os CA minimoss exixibles que ten pendentes. Por correo electrónico informarase ao alumnado da fecha límite para a en- 
trega dos traballos. 
A comunicación co alumnado para resolver calquera dúbida que poidera ter faise a través de correo electrónico ou da aula virtual. 

CRITERIO DE CUALIFICACIÓN DOS TRABALLOS: 

- Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. 

- Contidos (70%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 

- Exposición e defensa (10%): calidade da exposición oral e das respostas as preguntas plantexadas. 

- Os traballos son plantexados con un guión que debe seguir o alumnado. Neste guión indicase a puntuación de cada item. 

- Nota: no caso de que non se poida facer a exposición e defensa debido o estado de alarma, os contidos puntuarán un 80%. 

Os traballos son individuais e orixinais, no caso de que: 

- Se detecte plaxio, o traballo será cualificado con un cero. 

CUALIFICACIÓN DO MÓDULO: 

- Para o alumnado que teña que recuperar todo o módulo a nota final obterase a partir do cálculo da nota media dos dous traballos que ten que entregar. Para calcu- 
lar a nota media e imprescindible que en cada un dos traballos teña unha nota igual ou maior a catro puntos. No caso de que en algún traballo a nota sexa inferior a 
catro puntos a nota final do módulo será menor ou igual a catro puntos. 

- Para o alumnado que teña que recuperar unha parte do módulo a nota final obterase facendo a media entre a parte que ten aprobada e a nota que obteña no tra- 
ballo que ten que entregar, sempre e cando a nota do traballo que ten que entregar sexa igual ou maior a catro puntos. Se a nota do traballo que ten que entregar en 
xuño e menor a catro puntos a nota final de módulo será menor ou igual a catro puntos. 

Ao resultado obtido no cálculo da media aplicarase aproximación por truncamento. 
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Dadas as actuais circunstancias ao alumnado con perda de dereito á avaliación continua aplicaráselle o mesmo procedemento que aos alumnos que non sufriron dita 

perda. 

 
 

 
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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Naqueles casos nos que o proceso de aprendizaxe non sexa progresivo, e dicir, cando a avaliación non implique a superación das deficiencias e fallos detectados, reali- 
zaranse actividades especificas de recuperación. Estas actividades poden consistir según a natureza dos conceptos, coñecementos e capacidades implicados, en reso- 
lución de cuestionarios, análises e solución de casos e problemas, traballos, etc. 

 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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


