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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 

  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

▪  ▪     

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
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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 Liñas de distribución, características e cálculo eléctrico  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA1 – Identifica os elementos que configuran as 

redes de distribución en alta e baixa tensión, 
para o que analiza a súa funcióne describe a 
súas características técnicas e normativas. 

CA1.1 – Identificáronse as instalacións que 

compoñen o sistema eléctrico. 

Proba escrita 

X 
 RA1 CA1.2 – Clasificaronse as redes segundo a súa 

categoría, o emprazamento e a estructura. 

Proba escrita 

X 
 RA1 CA1.3 – Establecéronse os sistemas de 

telecontrol da rede. 

Proba escrita 

X 
 RA2 – Caracteriza  as redes eléctricas de 

distribución de alta e baixa tensión para o que 
analiza a súa estructura e identifica os seus 
parámetros típicos e as normas de aplicación. 

CA2.1 – Recoñoceuse o tipo de rede e o seu 

funcionamento. 

Proba escrita 
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X 
 RA2 CA2.2 – Relacionáronse os elementos da rede 

coa súa representación simbólica nos planos e 
nos esquemas dun proxecto tipo. 

Proba escrita 

X 
 RA2 CA2.3 – Identificáronse o trazado e os seus 

condicionamentos técnicos e regulamentarios. 

Proba escrita 

X 
 RA2 CA24 – Recoñocéronse outras instalacións que 

afecten a rede. 

Proba escrita 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Liñas eléctricas aéreas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA1 – Identifica os elementos que configuran as 

redes de distribución en alta e baixa tensión, 
para o que analiza a súa funcióne describe a 
súas características técnicas e normativas. 

CA1.4 - Recoñocéronse os elementos das redes 

aéreas en alta e baixa tensión (apoios, 
conductores, accesorios de suxección, etc.) de 
acordo coa súa función e as súas características. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 CA1.5 – Identificáronse os tipos de conductores 

empregados nas redes aéreas en alta e baixa 
tensión. 

Proba escrita. 
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X 
 RA1 CA1.8 – Identificáronse os regulamentos e as 

normas de aplicación. 

Proba escrita. 

X 
 RA2 – Caracteriza  as redes eléctricas de 

distribución de alta e baixa tensión para o que 
analiza a súa estructura e identifica os seus 
parámetros típicos e as normas de aplicación. 

CA2.5 – Calculáronse magnitudes e parámetros 

da rede. 

Proba escrita. 

X 
 RA2  CA2.7- Establecéronse hipóteses sobre os 

efectos que se producirían en caso de 
modificación ou disfunción dos elementos da 
rede. 

Proba escrita. 

X 
 RA2  CA2.8 – Recoñocéronse as proteccións e os 

sistemas de coordinación das redes eléctricas. 

Proba escrita. 

X 
 RA2  CA2.9 – Verificouse o cumprimento da 

normativa de aplicación das liñas eléctricas de 
alta tensión e baixa tensión. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 – Configura redes aéreas o subterráneas de 

alta e baixa tensión, para o que analiza 
anteproxectos ou as condicións dadas e 
selecciona os elementos que as compoñen. 

CA3.1 –  Tíveronse en conta os criterios previos 

de deseño : finalidade das redes, normativas 
técnicas e ambientais, etc. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.2– Identificáronse o punto e as condicións 

de conexión a rede. 

Proba escrita. 
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X 
 RA3 CA3.4 – Realizáronse os cálculoseléctricos e 

mecánicos das redes. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.9 – Elabóraronse esquemas eléctricos. Proba escrita. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Liñas eléctricas subterráneas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA1 – Identifica os elementos que configuran as 

redes de distribución en alta e baixa tensión, 
para o que analiza a súa funcióne describe a 
súas características técnicas e normativas. 

CA1.6 – Recoñocéronse os elementos das redes 

subterráneas en alta e baixa tensión 
(conductores, gabias, galerías, accesorios de 
sinalización, etc.), de acordo coa sús función e 
as súas características. 

Proba escrita 

X 
 RA1 CA1.7 – Recoñocéronse os elementos auxiliares 

utilizados en redes subterráneas en alta e baixa 
tensión. 

Proba escrita 

X 
 RA1 CA1.8- Identificáronse os regulamentos e as 

normas de aplicación. 

Proba escrita 
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X 
 RA2 – Caracteriza  as redes eléctricas de 

distribución de alta e baixa tensión para o que 
analiza a súa estructura e identifica os seus 
parámetros típicos e as normas de aplicación. 

CA2.5 – Calculáronse magnitudes e parámetros da 

rede. 

Proba escrita 

X 
 RA2 CA2.7– Establecéronse hipoteses sobre os 

efectos que producirían en caso de modificación 
ou disfunción dos elementos da rede. 

Proba escrita 

X 
 RA2 CA2.8– Recoñocéronse as proteccións e os 

sistemas de coordinación das redes eléctricas. 

Proba escrita 

X 
 RA2 CA2.9 – Verificouse o cumprimento da 

normativa de aplicación das liñas eléctricas de 
alta tensión e de baixa tensión. 

Proba escrita 

X 
 RA3 – Configura redes aéreas o subterráneas de 

alta e baixa tensión, para o que analiza 
anteproxectos ou as condicións dadas e 
selecciona os elementos que as compoñen. 

CA3.4–  Realizáronse os cálculos eléctrico e 

mecánico das redes. 

Proba escrita 

X 
 RA3 CA3.5 – Configurouse as redes de terra da 

instalación. 

Proba escrita 

X 
 RA3 CA3.8– Representouse sobre planos o trazado 

das redes. 

Proba escrita 
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X 
 RA3 CA3.9 – Elaboráronse esquemas eléctricos. Proba escrita 

X 
 RA3 CA3.10 – Elaborouse a listaxe xeral de 

equipamentos, elementos, medios, de 
seguridede e accesorios das redes. 

Proba escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Transformadores 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 – Caracteriza Centros de Transformación , 

para o que analiza o seu funcionamnento e 
describe as características dos seus elementos. 

CA1.8- Determinouse e dimensionouse a 

necesidade de corrixir o factor de potencia. 

Proba escrita. 
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 X RA3 – Define as probas e os ensaios dos 

elementosdos Centros de Transformación, para 
o que se empregoua información de fábrica, e 
eleborouse a documentación técnica 
correspondente. 

CA3.5 – Definironse os criterios de seguridade 

na realización de ensaios. 

Proba escrita. 

 X RA3 CA3.6 – Documentáronse as probas que 

cumpre realizar nos ensaios. 

Proba escrita. 

 X RA3 CA3.7 – Aplicáronse os procedementos de 

calidade nas probas e nos ensaios. 

Proba escrita. 

 X RA3 CA3.9 – Medironse as tensións de paso e de 

contacto. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Centros de transformación 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA1 – Caracteriza Centros de Transformación , 

para o que analiza o seu funcionamnento e 
describe as características dos seus elementos. 

CA1.1 – Clasificáronse os CT segundo o seu 

emplazamento, alimentación, e a propiedade e 
o tipo de acometida. 

Proba escrita 
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 X RA1 CA1.2 – Relacionáronse elementos do CT coa 

súa representación simbólica en proxectos tipo. 

Proba escrita 

 X RA1 CA1.3 – Clasificáronse as celas segundo a sús 

función e as súas características. 

Proba escrita 

 X RA2 – Configura centros de transformación de 

interior ou de intemperie, para o que elabora 
esquemas e selecciona os seus equipamentos e 
os seuselementos. 

CA2.1 –  Identificáronse os criterios previos de 

deseño, finalidade do CT, normativa de 
aplicación, requisitos de calidade e seguridade, 
etc. 

Proba escrita 

 X RA2 CA2.2 – Calculáronse as magnitudes do CT e 

dos seus compoñentes. 

Proba escrita 

 X RA2 CA2.3 – Determinouse e dimensionouse o 

sistema de posta a terra do CT. 

Proba escrita 

  RA2 CA2.7 – Elaboráronse esquemas. Proba escrita 

 X RA3 – Define as probas e os ensaios dos 

elementosdos Centros de Transformación, para 
o que se empregoua información de fábrica, e 
eleborouse a documentación técnica 
correspondente. 

CA3.1 – Identificouse a normativa de aplicación. Proba escrita 

 X RA3 CA3.2 –  Compilouse a información de fábrica. Proba escrita 
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 X RA3 CA3.3 – Determináronse as características 

técnicas dos transformadores, das celas e dos 
equipamentos de medida. 

Proba escrita 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

 

Al ser módulos de segundo curso e habendo acabado as clases ordinarias a recuperación do módulo será mediante examen 
presencial si e posible o, mediante examen telemático no caso contrario. Os contidos son os mesmos que os explicados na aula 
durante o curso ordinario. Polo que non hai unidades didácticas afectadas polo cese das clases ordinarias.  

 

 

 

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

Estes alumnos deberán examinarse da  avaliación o, da primeira e segunda, según en que momento  foise a perdeda do dereito a 
avaliación continua e, se ten ou non suspendida a primeira avaliación. O examen será análogo a os realizados na correspondente 

avaliación. 
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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 

 

 

 

 

 


