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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 Formación en empresa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Cálculos das liñas e das suas proteccións. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das insta-
lacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e 
con fins especiais, para o que realiza cálculos e consulta do-
cumentación de fábrica. 

▪ CA3.3 - Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, 
caídas de tensión, potencia, etc. 

Si Si PE.1- 

▪  ▪ CA3.4 - Realizáronse cálculos de sección. Si Si PE.2-  

▪  
▪ CA3.5 - Dimensionáronse as proteccións. Si Si PE.3 
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Nº Unidade didáctica 

3 Instalacións de enlace. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa 
tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, descri-
bindo os seus elementos, as características técnicas e a nor-
mativa. 

▪  CA3.1 - Calculouse a previsión de cargas. 

Si Si 
PE.1- 

 

▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das insta-
lacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e 
con fins especiais, para o que realiza cálculos e consulta do-
cumentación de fábrica. 

▪ CA3.2 - Definiuse o número de circuítos. 

Si Si PE.2- 

▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza 

condicións de deseño e elabora planos e esquemas. 

▪ CA3.3 - Determináronse os parámetros eléctricos: intensidade, 
caídas de tensión, potencia, etc. Si Si 

PE.3- 
 

▪  ▪ CA3.4 - Realizáronse cálculos de sección. Si Si PE.4- 

▪  ▪ CA3.5 - Dimensionáronse as proteccións. Si Si PE.5- 

▪  ▪ CA3.6 - Dimensionáronse canalizacións e envolventes. Si Si PE.6- 

▪  ▪  CA3.7 - Calculouse o sistema de posta a terra. Si Si PE.7- 
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Nº Unidade didáctica 

4 Instalacións interiores ou receptoras. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa 
tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, descri-
bindo os seus elementos, as características técnicas e a nor-
mativa. 

▪ CA2.2 - Clasificáronse os emprazamentos e os modos de 
protección en instalacións de locais con risco de incendio e 
explosión. Si Si 

PE.1- 
 

▪ RA2 -  Caracteriza as instalacións eléctricas de baixa tensión 
en locais de características especiais e instalacións con fins 
especiais, identificando a súa estrutura, o seu funcionamento e 
a normativa específica. 

▪  CA2.3 - Recoñecéronse as prescricións específicas para as 
instalacións en locais especiais. Si Si PE.2- 

▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das insta-
lacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e 
con fins especiais, para o que realiza cálculos e consulta do-
cumentación de fábrica. 

▪ CA2.4 - Identificáronse as condicións técnicas das instalacións 
con fins especiais. Si Si 

PE.3- 
 

▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza 
condicións de deseño e elabora planos e esquemas. 

▪ CA2.5 - Recoñecéronse as proteccións específicas de cada 
tipo de instalación. Si Si PE.4- 

▪  ▪  CA2.6 - Diferenciáronse as condicións de instalación dos 
receptores. Si Si PE.5- 

▪  ▪  CA2.7 - Identificáronse as características técnicas de canali-
zacións e condutores. Si Si PE.6- 
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Nº Unidade didáctica 

5 Probas funcionais das instalacións 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza 
condicións de deseño e elabora planos e esquemas. 

▪  CA4.10 - Elaborouse unha factura eléctrica. 
Si Si PE.1- 

▪  ▪     

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Tarifación. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e con fins especiais, para o que analiza 
condicións de deseño e elabora planos e esquemas. 

▪ CA4.1 - Cubriuse a orde de reparación da avaría. 
Si Si 

PE.1- 
 

▪  ▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e 
montaxe da instalación automática. 

Si Si 
PE.2- 

 

▪  ▪ CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segundo 
o plan de montaxe. Si Si PE.3- 

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

7 Formación en empresa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

 

 

Nº Unidade didáctica 

8 Luminotécnia. Equipos de alumado. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Caracteriza instalacións de iluminación interior e exte-
rior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu 

funcionamento. 

▪ CA1.3 - Seleccionáronse os materiais. 
Si Si 

PE.1- 
 

▪  ▪  CA1.7 - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais 
auxiliares. 

Si Si 
PE.2- 

 

▪  ▪ CA1.11 - Utilizaronse os parámetros físicos da luz e da cor. Si Si PE.3- 

▪  ▪     
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Nº Unidade didáctica 

9 Cálculo de instalacións de alumado interior. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Caracteriza instalacións de iluminación interior e exte-
rior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu 
funcionamento. 

▪  CA1.1 - Definíronse as características do recinto. 
Si Si 

PE.1- 
 

▪  ▪  CA1.2 - Estableceuse o nivel de iluminación. Si Si 
PE.2- 

 

▪  ▪ CA1.4 - Estableceuse a distribución xeométrica das lumina-
rias. Si Si PE.3- 

▪  ▪ CA1.5 - Determináronse os parámetros luminotécnicos e o 
número de luminarias. Si Si PE.4- 

▪  ▪ CA1.6 - Dimensionouse a instalación eléctrica. Si Si PE.5- 

 

Nº Unidade didáctica 

10 Cálculo de instalacións de alumado exterior. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Caracteriza instalacións de iluminación interior e exte-
rior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu 

funcionamento. 

▪ CA1.6 - Dimensionouse a instalación eléctrica. 
Si Si 

PE.6- 
 

▪  ▪  CA1.7 - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais 
auxiliares. Si Si 

PE.7- 
 

▪  ▪  CA1.8 - Aplicáronse criterios de aforro e eficiencia enerxética. Si Si PE.8- 
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Nº Unidade didáctica 

11 Formación en empresa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪  ▪     

▪  ▪     

 

Nº Unidade didáctica 

12 Caracterización de instalacións solares fotovoltaicas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA1 -  Caracteriza os elementos que configuran instalacións 
solares fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas 
características técnicas e normativas. 

▪ CA1.1 - Clasificáronse as instalacións. 
Si Si PE.1- 

▪  ▪   CA1.3 - Identificáronse as condicións de funcionamento das 
baterías de distintos tipos. Si Si 

PE.2- 
 

▪  ▪  CA1.4 - Recoñecéronse as características e a misión do 
regulador.. Si Si PE.3- 

▪  ▪ CA1.5 - Clasificáronse os tipos de convertedores. Si Si PE.4- 

▪  ▪ CA1.8 - Recoñecéronse os elementos da instalación en planos 

e esquemas. Si Si PE.5- 

▪  ▪     

 

 



 

 

Páxina 9 de 19 

 

 

Nº Unidade didáctica 

13 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA2 -  Configura instalacións solares fotovoltaicas, determi-
nando as súas características a partir da normativa e as con-
dicións de deseño. 

▪  CA2.1 - Interpretáronse as condicións previas de deseño. 
Si Si PE.1- 

▪  ▪  CA2.2 - Identificáronse as características dos elementos. Si Si 
PE.2- 

 

▪  ▪   CA2.4 - Calculouse ou simulouse a produción eléctrica. Si Si PE.3- 

▪  ▪  CA2.5 - Elaboráronse os esbozos de trazado e localización de 
elementos. Si Si PE.4- 

▪  ▪ CA2.6 - Dimensionouse a instalación. Si Si PE.5- 

▪  ▪ CA2.9 - Elaboráronse os planos e esquemas. Si Si PE.6- 
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 

Os minimos exixibles son os indicados no apartado 4.c (axustar avaliación) para cada unidade didáctica.  
Realizaranse exames de unha ou varias unidades didácticas, como minimo un por avaliación. As preguntas, cuestions e exercicios trataran sobre os contidos especificados en cada unidade. 
Será requisito para presentarse os exames parciais de cada avaliación o ter realizado todolos traballos ou proxectos propostos, e non ter perdida a avaliación continua.  
Os porcentaxes indicados para cada criterio de avaliación das unidades didacticas son orientativos. 
 En cada proba práctica ou exame se indicará a puntuación correspondente a cada parte, exercicio e apartado. 
 
Exames previstos, temporalización, peso na nota final do modulo, peso de cada parte : 
- Enlace e interior ao final de 1º trimestre 50%. Teoria 40% práctica 60%. 
- Iluminación mediados 2º trimestre, 25%. Traballos 50% / Examen teoria y practica 50%. 
- Fotovoltaica final 2º trimestre 25 %. Examen 20% Proxecto/s 80%. A nota do proxecto inclúe a defensa individual do mesmo diante do profesor e a exposición na clase. 
 
Os exames teñen en xeral parte teórica y práctica, para aprobar e necesario un 5 y ademais sacar ao menos un 4 en cada parte.  
Os alumnos coñecerán a puntuación correspondente a cada pregunta y o peso de cada parte na nota (que será salvo que se indique outra cosa 60% practica / 40% teoría).  
 
A nota da avaliación elaborarase así: 
 - 20% asistencia, participación, traballo en clase, revision caderno e observacion directa 
 - 80% proba escrita y/o proxectos y traballos puntuables. 
 
 
RECUPERACIONS: 
 
Dadas as extraordinarias circunstancias na que nos atopamos, realizarase unha proba telemática tipo test de resposta múltiple, tomando como base as actividades propostas para a recupera-
ción, tendo en conta que ditas actividades son de repaso das realizadas ao longo do curso. 
 
Esta proba terá un peso do 60 % 
 
Procedemento de avaliación e cualificación das actividades propostas: 

- A entrega puntual terá un peso do 40% 
- Entregado despois do prazo pesa o 30% 
 
Para recuperar a nota debe ser 5 ou superior. 
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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 Formación en empresa. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ . ▪ .  

  ▪  ▪    

 

Nº Unidade didáctica 

2 Cálculos das liñas e das suas proteccións. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, 
para o que realiza cálculos e consulta documentación de fábrica. 

▪ CA3.4 - Realizáronse cálculos de sección. 
PE.2- 

  ▪  
▪ CA3.5 - Dimensionáronse as proteccións. PE.3 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

3 Instalacións de enlace. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 -  Identifica os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no 
contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus ele-
mentos, as características técnicas e a normativa. 

▪ CA3.4 - Realizáronse cálculos de sección. 
PE.4- 

  ▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, 
para o que realiza cálculos e consulta documentación de fábrica. 

▪ CA3.5 - Dimensionáronse as proteccións. 
PE.5- 

  ▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de 
edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño 

e elabora planos e esquemas. 

▪ CA3.6 - Dimensionáronse canalizacións e envolventes. 
PE.6- 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Instalacións interiores ou receptoras. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA3 -  Determina as características dos elementos das instalacións 
eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e con fins especiais, 
para o que realiza cálculos e consulta documentación de fábrica. 

▪ CA2.5 - Recoñecéronse as proteccións específicas de cada tipo de 
instalación. PE.4- 

  ▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de 
edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño 
e elabora planos e esquemas. 

▪  CA2.6 - Diferenciáronse as condicións de instalación dos receptores. 
PE.5- 

  ▪  ▪  CA2.7 - Identificáronse as características técnicas de canalizacións e 
condutores. 

PE.6- 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

5 Probas funcionais das instalacións 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de 
edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño 
e elabora planos e esquemas. 

▪  CA4.10 - Elaborouse unha factura eléctrica. 
PE.1- 

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Tarifación. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA4 -  Configura instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de 
edificios e con fins especiais, para o que analiza condicións de deseño 
e elabora planos e esquemas. 

▪ CA4.1 - Cubriuse a orde de reparación da avaría. PE.1- 
 

  ▪  ▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e montaxe 
da instalación automática. 

PE.2- 
 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

7 Formación en empresa. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

8 Luminotécnia. Equipos de alumado. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x  ▪ RA1 -  Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identifi-

cando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. 

▪ CA1.3 - Seleccionáronse os materiais. PE.1- 
 

  ▪  ▪  CA1.7 - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares. PE.2- 
 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

9 Cálculo de instalacións de alumado interior. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4 -  Localiza avarías producidas no sistema automático, utilizando a 
documentación técnica e establecendo criterios de actuación, consonte 
protocolos previamente establecidos. 

▪ CA4.1 - Cubriuse a orde de reparación da avaría. PE.1- 
 

  ▪  ▪  CA1.7 - Elaborouse un plan detallado de aprovisionamento e montaxe 
da instalación automática. 

PE.2- 
 

  ▪  ▪ CA2.1 - Asignáronse os medios materiais e humanos segundo o plan de 
montaxe. 

PE.3- 
 

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

10 Cálculo de instalacións de alumado exterior. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 -  Caracteriza instalacións de iluminación interior e exterior, identifi-

cando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento. 

▪ CA1.6 - Dimensionouse a instalación eléctrica. PE.6- 
 

  ▪  ▪  CA1.7 - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais auxiliares. PE.7- 
 

  ▪  ▪   
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Nº Unidade didáctica 

11 Formación en empresa. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪  ▪   

  ▪  ▪   

  ▪  ▪   

 

Nº Unidade didáctica 

12 Caracterización de instalacións solares fotovoltaicas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 -  Caracteriza os elementos que configuran instalacións solares 
fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas características 
técnicas e normativas. 

▪ CA1.1 - Clasificáronse as instalacións. 
PE.1- 

  ▪  ▪   CA1.3 - Identificáronse as condicións de funcionamento das baterías 
de distintos tipos. 

PE.2- 
 

  ▪  ▪  CA1.4 - Recoñecéronse as características e a misión do regulador.. PE.3- 

  ▪  ▪   

 

 

 



 

 

Páxina 17 de 19 

 

Nº Unidade didáctica 

13 Configuración de instalacións solares fotovoltaicas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 -  Configura instalacións solares fotovoltaicas, determinando as 
súas características a partir da normativa e as condicións de deseño. 

▪  CA2.1 - Interpretáronse as condicións previas de deseño. PE.1- 

  ▪  ▪   CA2.4 - Calculouse ou simulouse a produción eléctrica. PE.3- 

  ▪  ▪ CA2.6 - Dimensionouse a instalación. PE.5- 

  ▪  ▪ CA2.9 - Elaboráronse os planos e esquemas. PE.6- 

  

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Cando o alumno non supere o módulo acudirá as actividades de recuperación previstas para o derradeiro trimestre abril-xuño 
 
A finalidade destas actividades será a recuperación do ou dos apartados no que o alumno non acadou os contidos mínimos exixib les.  
 
Debido á situación excepcional na que nos atopamos, as actividades a realizar envíanse ao alumnado a través da aula virtual do Centro Educativo e a aplicación de Google Drive para o seu de-
senvolvemento, con data de entrega. 
 
As actividades propostas para a recuperación, serán de repaso das realizadas ao longo do curso. 
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 

Os alumnos con perda de dereito a avaliación continua realizarán  as actividades propostas para a recuperación serán de repaso das realizadas ao longo do curso, envíanse ao alumnado a través da aula 
virtual do Centro Educativo e a aplicación de Google Drive para o seu desenvolvemento, con data de entrega. 
 

Procedemento de avaliación e cualificación das actividades propostas: 

- A entrega puntual terá un peso do 40% 
- Entregado despois do prazo pesa o 30% 

 
Realizarase unha proba telemática tipo test de resposta múltiple, tomando como base as actividades propostas para a recuperación, tendo en conta que ditas actividades son de repaso das realizadas ao longo 
do curso. 
 

Esta proba terá un peso do 60 % 
 
Para recuperar a nota debe ser 5 ou superior. 
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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 

Para aqueles alumnos que amosen mais carencias, propoñerase a realización de mais actividades adaptados as súas carencias, en función das características do alumno. 
 
 

 

 


