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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 

Non procede 

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

MÍNIMOS EXIXIBLES: 

 Distribuíronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a información complementaria.  

 Seleccionouse a escala e o formato apropiados. 

 Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e sistemas automáticos.  

 Cotouse con claridade e de acordo coas normas. 

 Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes. 

 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación. 

 Identificouse o sistema de codificación da documentación. 

 Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias sexan nítidas e se lean con comodidade. 

 Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada. 

 Utilizouse a simboloxía normalizada. 

 Definíronse as proporcións adecuadamente. 

 Cotouse con claridade. 

 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. 

 Traballouse con pulcritude e limpeza. 

 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto. 

 Identificouse a función de cada documento. 

 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto. 

 Distinguiuse a normativa de aplicación. 

 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, e os seus elementos constituíntes.  

 Determináronse os recursos para cada unidade de obra. 

 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes. 

 Detallouse o custo de cada unidade de obra. 

 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento. 

 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos 

 Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento. 

 Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de documentos. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

O módulo divídese en dúas partes, unha teórica e outra práctica: 

- Na parte teórica faranse dous exames, un por cada avaliación. 

- Na parte práctica faranse dous exames, un por cada avaliación. Os alumnos que fagan un bo aproveitamento das horas de clase na realización das prácticas porpostas, poderán ser eximidos de facer a exame. Neste caso a nota 
da parte práctica será dun 5 sobre 10. 

A parte teórica ten un peso dun 40%, a parte práctica do 60%. Estas porcentaxes aplícanse en cada avaliación.  

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 parte ten que ser igual ou maior a catro sobre dez, 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 (50%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. 

- Contidos (50%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 

.  
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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 Deseño gráfico asistido por ordenador. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA 2  Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e 
debuxa planos mediante programas de deseño asistido por computador. 

▪    CA 2.1  Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do pro-
grama de deseño asistido por computador. 

Proba 

▪ CA 2.2  Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos 
do proxecto eléctrico. 

Proba 

▪ CA 2.3  Distribuíronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a infor-
mación complementaria. 

Proba 

▪ CA 2.4  Seleccionouse a escala e o formato apropiados.  

▪ CA 2.5  Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de 
proxectos de instalacións electrotécnicas consonte os esbozos subministrados 
e a normativa específica. 

Proba 

▪  CA 2.6  Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións elec-
trotécnicas e sistemas automáticos. 

Proba 

▪ CA 2.7  Comprobouse a correspondencia entre vistas e cortes. Proba 

▪ CA 2.8  Cotouse con claridade e de acordo coas normas. Proba 

▪ CA 2.9  Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes. Proba 

X  ▪ RA 3  Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 
organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 

▪ CA 3.1  Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación. 

 

Proba 
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Nº Unidade didáctica 

1 Deseño gráfico asistido por ordenador. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪ CA 3.2  Identificouse o sistema de codificación da documentación. Proba 

▪ CA 3.3  Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias 
sexan nítidas e se lean con comodidade. 

Proba 

▪ CA 3.4  Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, no tamaño requiri-
do. 

Proba 

▪ CA 3.5  Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicita-
do. 

Proba 

▪ CA 3.6  Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada. Proba 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Normas do deseño gráfico. Esbozos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA 1  Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a 

man alzada, plantas, alzados e detalles. 

 

▪ CA 1.1  Identificáronse os elementos e os espazos, as súas características 

construtivas e o uso ao que se destina a instalación eléctrica. 

Proba 

▪ CA 1.2  Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis a representen. Proba 

▪ CA 1.3  Utilizouse un soporte axeitado. Proba 

▪ CA 1.4  Utilizouse a simboloxía normalizada. Proba 

▪ CA 1.5  Definíronse as proporcións adecuadamente. Proba 
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Nº Unidade didáctica 

2 Normas do deseño gráfico. Esbozos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪ CA 1.6  Cotouse con claridade. Proba 

▪ CA 1.7  Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. Proba 

▪ CA 1.8  Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa com-
prensión. 

Proba 

▪ CA 1.9 Traballouse con pulcritude e limpeza. Proba 

▪ CA 3.6  Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada. Proba 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Documentación técnica. Proxecto e MTD. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA 1  Identifica a documentación técnico-administrativa das instala-
cións, interpretando proxectos e recoñecendo a información de cada docu-
mento. 

 

▪ CA 1.1  Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto. Proba 

▪ CA 1.2  Identificouse a función de cada documento. Proba 

▪ CA 1.3  Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral. Proba 

▪ CA 1.4  Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada 
documento. 

Proba 

▪ CA 1.5  Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto. Proba 

▪ CA 1.6  Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en 
servizo. 

Proba 
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Nº Unidade didáctica 

3 Documentación técnica. Proxecto e MTD. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

▪ CA 1.7  Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado 
de instalación. 

Proba 

▪ CA 1.8  Distinguiuse a normativa de aplicación. Proba 

 X ▪ RA 2  Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en 
conta a listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 

 

▪   CA 2.1  Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, 
e os seus elementos constituíntes. 

Proba 

▪ CA 2.2  Realizáronse as medicións de obra. Proba 

▪   CA 2.3  Determináronse os recursos para cada unidade de obra. Proba 

▪   CA 2.4  Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes. Proba 

▪ CA 2.5  Detallouse o custo de cada unidade de obra. Proba 

▪ CA 2.6  Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento. Proba 

▪   CA 2.7  Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos Proba 

▪ CA 2.8  Valorouse o custo do mantemento preditivo e do preventivo. Proba 

 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Confección de plans, manuais e estudos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 



 

 

Páxina 8 de 10 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Confección de plans, manuais e estudos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA 4  Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instala-
cións e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e 
control. 

  

 

▪  CA 4.1  Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe e no 
mantemento das instalacións e dos sistemas. 

Proba 

▪  CA 4.2  Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia. Proba 

▪  CA 4.3  Definíronse os indicadores de calidade da instalación ou do sistema. Proba 

▪  CA 4.4  Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo 
aos rexistros. 

Proba 

▪  CA 4.5  Comprobouse a calibración dos instrumentos de verificación e medida. Proba 

▪  CA 4.6  Estableceuse o procedemento de rastrexabilidade dos materiais e dos 
residuos. 

Proba 

▪ CA 4.7  Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados 
nos procesos. 

Proba 

▪   CA 4.8  Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento. Proba 

▪   CA 4.9  Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de documen-
tos. 

Proba 

 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Non hai alumnos nesta situación. 



 

 

Páxina 9 de 10 

 

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

Os alumnos que perdan o dereito a avaliación continua terán a o final do período de clases unha proba global do módulo, a pro ba terá unha parte teórica e unha parte práctica. A parte será preferiblemente presencial e de non ser 
posible celebrarase de xeito telemático. 

 

As probas realizaranse en dous días. Será preciso aprobar a parte teórica da proba para poder presentarse a parte práctica.  

 

Teñen dispoñible na aula virtual tódalas tarefas e documentación precisa para poder acadar os RA e superar o módulo, ante calquera dúbida poden poñerse en contacto coa profesora a través do aula virtual. 
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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 

Comunicación personal vía e-mail. Si la comunicación non é efectiva realizará mediante videoconferencia o mediante chamada. 

 

 


