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

 

1.1 Unidade didáctica 1. Formación en empresa. Unidade Formativa 1. 

Nº Unidade didáctica 

1 Formación en empresa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a 
man alzada, plantas, alzados e detalles. 

▪ CA1.8 Definíronse os esbozos coa calidade gráfica suficiente para a súa 

comprensión. 

S S Táboa de Observación 

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.1 Identificouse o sistema de reprodución e arquivo para cada situación. S S Proba escrita 

RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.4 Cortáronse e dobráronse correctamente os planos, no tamaño 

requirido. 

S S Proba escrita 
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1.2 Unidade didáctica 4. Formación en empresa. Unidade Formativa 2. 

Nº Unidade didáctica 

4 Formación en empresa. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións 
e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e 

control. 

CA4.1 Relacionáronse as medidas de prevención de riscos na montaxe e no 

mantemento das instalacións e dos sistemas. 

S S Proba escrita 

▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións 
e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e 

control. 

CA4.2 Identificáronse as pautas de actuación en situacións de emerxencia. S S Proba escrita 

▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións 
e sistemas, nos que se definen procedementos de previsión, actuación e 

control. 

CA4.8 Elaboráronse os manuais de servizo e de mantemento. S S Táboa de Observacióon 

 

 

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

 

MÍNIMOS EXIXIBLES 

 

Os mínimos que se establecen para supera-lo módulo son: 
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-Recoñeceronse os documentos do proxecto dunha instalación eléctrica e as normas utilizadas, identificando os elementos que os compoñen. 

-Elaborouse a memoria descriptiva dunha instalación automática. 

-Realizouse o Anexo de Cálculos do proxecto. 

- Representaronse os esquemas adecuadamente: segundo o obxectivo asignado ou o método de representación. 

- Elaborouse toda a documentación gráfica dun proxecto dunha instalación automática, utilizando o software de deseño CAD máis axeitado en cada 

caso. 

-Utilizouse axeitadamente as Simboloxía literal e gráfica de instalacións eléctricas, pneumáticas e hidráulicas normalizadas. 

-Recoñeceuse a importancia e a funcionalidade do prego de condicións no proxecto. 

-Elaborouse o orzamento do proxecto dunha instalación automática utilizando o software máis adecuado e recoñecendo a localización das unidades 

de obra necesarias nas bases de prezos máis coñecidas. 

- Recoñeceuse toda a documentación administrativa necesaria para dar de alta unha instalación electrotécnica e a normativa implicada nesta 
tramitación. 

-Manexáronse axeitadamente as ferramentas informáticas de elaboración de documentación técnica. 

-Manexáronse as normativa asociadas ás instalacións automáticas. 

-Distinguíronse, elaboraronse e interpretaronse o Estudio e Estudio Básico de Seguridade e Saúde. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

Trimestralmente emítese unha cualificación que é a media ponderada das cualificacións das probas escritas por unha banda (Conceptuais ) e das 

cualificacións dos traballos e tarefas por outra banda (Procedimentais). O peso será dun 50% para a parte das probas e dun 50% para a parte de tarefas. 

É necesario obter en todas as prácticas, traballos, exames e actividades unha puntuación igual ou superior a 4,5 puntos sobre 10 para que teña efecto 



 

 

Páxina 5 de 12 

 

a media ponderada anteriormente descrita. Será necesario ter entregado tódolos traballos e tarefas propostos para a superación do módulo.  

Na realización de traballos prácticos grupais a nota que obteña cada alumno/a que forma parte dun grupo poderá ser diferente, en función da súa achega 
persoal o traballo final. 

A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións trimestrais, sendo necesario ter aprobadas as dúas avaliacións (nota superior 

ou igual a 5) para obter unha cualificación final de aprobado no módulo.  

 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

 

A) Criterios de avaliación imprescindibles: UD2. Representación de instalacións eléctricas e automáticas. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 Representación de instalacións eléctricas e automáticas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.1 Identificáronse os elementos e os espazos, as súas características construtivas e 

o uso ao que se destina a instalación eléctrica. 

PE. - Normas xerais de esbozamento e debuxo 
técnico. 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.2 Seleccionáronse as vistas e os cortes que máis a representen. PE.- Normas xerais de esbozamento e debuxo 

técnico. 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.4 Utilizouse a simboloxía normalizada. TO. - Simboloxía literal e gráfica de instalacións 

eléctricas. 
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X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.5 Definíronse as proporcións adecuadamente. TO. - Representación de pezas e edificios. 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.6 Cotouse con claridade. PE. - Normas xerais de esbozamento e debuxo 

técnico. 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.7 Tivéronse en conta as normas de representación gráfica. TO. - Representación de pezas e edificios. 

X  ▪ RA1 - Representa instalacións eléctricas mediante a elaboración de esbozos a man 

alzada, plantas, alzados e detalles. 
▪ CA1.9 Traballouse con pulcritude e limpeza. TO. - Representación de pezas e edificios. 

 

 

B) Criterios de avaliación imprescindibles: UD3. Elaboración da documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e automáticas. 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Elaboración da documentación gráfica de proxectos de instalacions eléctricas e automáticas. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.1 Identificouse o proceso de traballo e a interface de usuario do programa de 

deseño asistido por computador. 

PE. - Utilidades do software CAD e elaboración de 
planos. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.2 Identificáronse os esbozos subministrados para a definición dos planos do 

proxecto eléctrico. 

TO. - Realización e arquivado de planos do 
proxecto. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.3 Distribuíronse nos planos os debuxos, as lendas, a rotulación e a información 

complementaria. 

PE. - Utilidades do software CAD e elaboración de 
planos. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.4 Seleccionouse a escala e o formato apropiados. PE. - Utilidades do software CAD e elaboración de 

planos. 
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X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.5 Debuxáronse planos de planta, alzado, cortes, seccións e detalles de proxectos 

de instalacións electrotécnicas consonte os esbozos subministrados e a normativa 

específica. 

TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.6 Debuxáronse esquemas unifilares e multifilares de instalacións electrotécnicas e 

sistemas automáticos. 

PE. - Utilidades do software CAD e elaboración de 
planos. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.8 Cotouse con claridade e de acordo coas normas. TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

X  ▪ RA2 - Elabora documentación gráfica de proxectos de instalacións eléctricas e debuxa 

planos mediante programas de deseño asistido por computador. 
▪ CA2.9 Incorporáronse as lendas e a simboloxía correspondentes. TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

X  ▪ RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.2 Identificouse o sistema de codificación da documentación. TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

X  ▪ RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.3 Utilizouse o medio de reprodución adecuado, de xeito que as copias sexan 

nítidas e se lean con comodidade. 

TO. - Realización e arquivado de planos do 
proxecto. 

X  ▪ RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.5 Organizouse e arquivouse a documentación gráfica no soporte solicitado. TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

X  ▪ RA3 - Xestiona a documentación gráfica de proxectos eléctricos, reproducindo, 

organizando e arquivando os planos en soporte impreso e informático. 
▪ CA3.6 Localizouse no tempo requirido a documentación arquivada. TO. - Realización e arquivado de planos do 

proxecto. 

 

C) Criterios de avaliación imprescindibles: UD5. Documentación técnico-administrativa das instalacións eléctricas. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Documentación técnico-administrativa das instalacións eléctricas 

 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.1 Clasificáronse os documentos que compoñen un proxecto. PE. - Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 
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 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.2 Identificouse a función de cada documento. PE. - Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.3 Relacionouse o proxecto da instalación co proxecto xeral. PE. - Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.4 Determináronse os informes necesarios para a elaboración de cada documento. PE.- Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.5 Recoñecéronse as xestións de tramitación legal dun proxecto. PE. - Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.6 Simulouse o proceso de tramitación administrativa previo á posta en servizo. TO. - Tramitación de instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.7 Identificáronse os datos requiridos polo modelo oficial de certificado de 

instalación. 

TO - Tramitación de instalacións eléctricas. 

 X ▪ RA1 - Identifica a documentación técnico-administrativa das instalacións, interpretando 

proxectos e recoñecendo a información de cada documento. 
▪ CA1.8 Distinguiuse a normativa de aplicación. PE. - Elaboración e tramitación de obras de 

instalacións eléctricas. 

 

D) Criterios de avaliación imprescindibles: UD6. Orzamentos 

 

Nº Unidade didáctica 

6 Orzamentos 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 

CA2.1 Identificáronse as unidades de obra das instalacións ou dos sistemas, e os seus 

▪ elementos constituíntes. 
PE. - Normas xerais de elaboración de orzamentos. 

 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
▪ CA2.3 Determináronse os recursos para cada unidade de obra. PE. - Normas xerais de elaboración de orzamentos. 
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 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
▪ CA2.4 Obtivéronse os prezos unitarios a partir de catálogos de fabricantes. TO. - Orzamento do proxecto . 

 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
▪ CA2.5 Detallouse o custo de cada unidade de obra. TO. - Orzamento do proxecto  

 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
▪ CA2.6 Realizáronse as valoracións de cada capítulo do orzamento. TO. - Orzamento do proxecto  

 X ▪ RA2 - Confecciona orzamentos de instalacións e sistemas eléctricos, tendo en conta a 

listaxe de materiais, os baremos e os prezos unitarios. 
▪ CA2.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaboración de orzamentos. TO. - Orzamento do proxecto  

 

 

E) Criterios de avaliación imprescindibles: UD7. Documentos básicos e anexos do proxecto. 

 

Nº Unidade didáctica 

7 Documentos básicos e anexos do proxecto 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.1 Identificouse a normativa de aplicación. PE. - Documentos básicos , anexos e estudios 

adicionais. 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.2 Interpretouse a documentación técnica (planos e orzamentos, etc.). PE. - Documentos básicos , anexos e estudios 

adicionais. 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.3 Definíronse formatos para elaboración de documentos. PE. - Documentos básicos , anexos e estudios 

adicionais. 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.4 Elaborouse o anexo de cálculos. TO. - Anexo de Cálculos do proxecto da clase. 
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 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.5 Redactouse o documento memoria. TO. - Memoria do proxecto da clase. 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.6 Elaborouse o estudo básico de seguridade e saúde. TO. - Estudio de Seguridade e Saúde do proxecto 

da clase. 

 X ▪ RA3 - Elabora documentos do proxecto a partir de información técnica, utilizando 

aplicacións informáticas. 
▪ CA3.7 Elaborouse o prego de condicións. TO. - Prego de condicións do proxecto da clase. 

 X ▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, 

nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 
▪ CA4.4 Definiuse o informe de resultados e accións correctoras, atendendo aos 

rexistros. 

TO. - Documentos básicos , anexos e estudios 
adicionais. 

 X ▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, 

nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 
▪ CA4.7 Determinouse o almacenamento e o tratamento dos residuos xerados nos 

procesos. 

PE. - Documentos básicos , anexos e estudios 
adicionais. 

 X ▪ RA4 - Elabora manuais e documentos anexos aos proxectos de instalacións e sistemas, 

nos que se definen procedementos de previsión, actuación e control. 
▪ CA4.9 Manexáronse aplicacións informáticas para elaboración de documentos. TO. - Documentos básicos , anexos e estudios 

adicionais. 

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

As actividades de recuperación serán as seguintes: 

 

- Proba teórico-práctica realizadas no período destinado ó efecto polas autoridades educativas. Sempre se atenderá as recomendacións das autoridades 

sanitarias, adaptando esta proba en función dos condicionantes mencionados.  

- Realización e entrega das tarefas ou traballos pendentes na data indicada polo profesor para poder superar a módulo. 
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As probas de recuperación estarán confeccionadas, tendo en conta mínimos esixibles do módulo segundo o punto 5 de esta programación didáctica. 

 

 

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

PERDA DE AVALIACIÓN CONTÍNUA  

- Non procede por non haber ningún algumno en esa situación 
 

 

 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

- Medidas de reforzo educativo: 

 

Estas medidas tratan de responder a situacións puntuais (alumnado que falta a clase de forma xustificada, alumnado con dificultades no cálculo 

matemático, alumnado torpe coa ferramenta, etc.) e tomaranse de forma individualizada. As medidas que se tomarán nunha ensinanza destas 

características serán do tipo: 

- Fomento do traballo práctico. 

- Proposta de actividades con diferentes niveis de dificultade. 
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- Formación de grupos heteroxéneos. 

- Facilitar o acceso á aula fora do horario de clases. 

- Proposta de actividades de reforzo a través da aula virtual. 
 

 

 

 

 

 


