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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 Xestión de aprovisonamento  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA1 – Organiza  o aprovisionamento pra a 

montaxe de instalacións eléctricas, para o cal se 
analizan os requisitos da instalación e a 
documentación técnica pra o montaxe. 

▪ CA1.1 – Identificáronse as partes do proxecto 

ou da memoria técnica. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.2 – Definirinse os puntos críticos de 

aprovisonamento. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.3 – Definiuse o sistema de codificación pra 

a identificación e a rastrexabilidade dos 
materiais. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.4 – Identificáronse os equipamentos e os 

elementos asociados a cada fase da montaxe. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.5 -Recoñocéronse os equipamentos e os 

elementos asociados a cada fase da montaxe. 

Proba escrita. 
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X 
 RA1 ▪ CA1.6 – Establecéronse as condicións de 

subministración de cada material ou 
equipamento. 

Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.7 – Elaborouse o plan de aprovisonamento. Proba escrita. 

X 
 RA1 ▪ CA1.8 – Relacionáronse os plans de 

aprovisonamento e de montaxe. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 
 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA2- Define as características de aceptación de 

materiais e medios pra o montaxe de vivendas, 
locais e redes de distribución pra o que analiza 
plans de aprovisionamento, aplicando técnicas 
de xestión de almacén. 

CA2.1- Recoñoceronse os tipos de almacén de 

empresas eléctricas. 

Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.2- Previronse as características do almacén 

de obra. 

Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.3- Recoñoceronse os tipos de listaxe de 

almacén. 

Proba escrita. 
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X 

 RA2 CA2.4- Aplicáronse técnicas de xestión e 

organizacións de almacén. 

Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.5- Empregáronse técnicas de control de 

recepción de subministracións (transporte, 
prazos, pautas, etc.). 

Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.6- Elabóranse follas de entrga de material. Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.7- Identificáronse posibles continxencias. Proba escrita. 

X 
 RA2 CA2.8- Propuxerónse solucións alternativas ante 

posibles continxencias (demoras erexeitamentos, 
etc.). 

Proba escrita. 

 

 

Nº Unidade didáctica 

3 Planificación da montaxe de instalacións electricas 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X 
 RA3 – Planifica a montaxe de instalacións 

eléctricas en edificios e liñas de distribución, 
para o que analiza plans de montaxe e define as 
fase de execución. 

CA3.1 – Recoñoceuse a documentación técnica 

, a normativa e os regulamentos que afectan a 
montaxe. 
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X 
 RA3 CA3.2 – Identificáronse as fases do proceso de 

montaxe. 

 

X 
 RA3 CA3.3 – Determináronse as necesidades de 

cada fase de montaxe. 

 

X 
 RA3 CA3.4 - Recoñoceronse os materiais, as 

ferramentas e a maquinaria de cada fase de 
montaxe. 

 

X 
 RA3 CA3.5 – Determinaronse os recursos humans 

de cada fase de montaxe. 

  Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.6 – Avaliaronse os puntos críticos da 

montaxe. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.7 – Representouse o cronograma da 

montaxe segundo as súas fases. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.8 – Determinaronse os medios de 

protección neceaarios. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.9 – Previronse continxenciase 

propuxéronse solucións para a súa resolución. 

Proba escrita. 

X 
 RA3 CA3.10 – Elaborouse o plan de montaxe. Proba escrita. 
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X 
 RA4 CA4.1 – Identificáronse todas as partes do plan 

de montaxe. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.2 – Planificouse o control de avanze de 

obra. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.3 – Adecuouse o plan de montaxe as 

características da instalación. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.4 – Recoñocéronse técnicas de xestión de 

persoal na execución das instalacións eléctricas. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.5 – Aplicáronse técnicas de xestión de 

materiais e elementos para a montaxe de 
instalacións. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.6 –  Recoñocéronse procedementos para a 

xestión da montaxe. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.7 – Determináronse indicadores de control 

da montaxe. 

Proba escrita. 

X 
 RA4 CA4.8 – Aplicouse durante a montaxe a 

normativa electrotécnica e de seguridade no 
traballo. 

▪  

Proba escrita. 
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Nº Unidade didáctica 

4 Posta en servizo de instalacións eléctricas  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA5   - Documenta a posta en swervizo das 

instalacións electrotécnicas, atendendo aos 
requisitosfuncionais e a normativa. 

CA5.1 – Recoñoceronse as instruccións técnicas 

do RBT aplicables a instalación. 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.2 – Determináronse as medicións 

necesarias para a aceptación da instalación. 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.3 – Determinaronse os valores mínimos de 

illamento, rixidez dieléctrica, resistencia de terra 
e correntes, e fugas aceptables para a 
aceptación da instalación. 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.4 – Recoñocéronse as actuacións básicas 

que cumpra realizar para a posta en servizo de 
unha instalación ()continuidade, accesibilidade, 
e alturas, etc.) 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.5 – Realizáronse os ensaios dos elementos 

de protección. 

Proba escrita. 
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 X RA5    CA5.6 – Realizáronse as medidas necesarias 

para a análisi da rede de subministración 
(detección de harmónicos e perturbacións). 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.7 – Propuxéronse verificacións específicas 

en locais de pública concurrencia, industriais e 
con fins específicos. 

Proba escrita. 

 X RA5    CA5.8 – Determináronse medidas de 

seguridade específicas na posta en marcha de 
instalacións de vivendas e locais. 

Proba escrita. 

 

Nº Unidade didáctica 

5 Planificación do mantemento e xestión de residuos nas instalacións eléctricas  

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X RA6  - Planifica o mantemento e a xestión de 

residuos nas instalacións eléctricas en edificios e 
no contorno de edificios, para o que identifica 
necesidades e elabora programas de 
mantemento e xestión de residuos. 

CA6.1 – Identificáronse as partes e os 

elementos da instalación susceptibles de 
mantemento. 

Proba escrita. 

 X RA6  CA6.2 – Planificouse o mantenemento de cada 

unha das partes. 

Proba escrita. 
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 X RA6  CA6.3 – Estableceuse un procedemento de 

operacións básicas de  mantemento preventivo 
e correctivo.  

Proba escrita. 

 X RA6  CA6.4 – Programouse o mantemento da 

instalación tendo en conta as súas 
características. 

Proba escrita. 

 X RA6  CA6.5 – Identificáronse as instruccións de 

fábrica dos equipamentos e dos elementos que 
interveñen na instalación. 

Proba escrita. 

 X RA6  CA6.6 -  Propuxéronse axustes dos 

equipamentos e dos elementos que interveñen 
na instalación. 

Proba escrita. 

 X RA6  CA6.7 – Determinouse a compatibilidade dos 

equipamentos ou dos elementos. 

Proba escrita. 

 X RA6 CA6.8 – Elaboráronse programas de 

mantemento. 

Proba escrita. 

 X RA6 CA6.9- Recoñocéronse os tipos de resisuos 

dunha instalación. 

Proba escrita. 

 X RA6 CA6.1 0- Planificouse o programa de xestión de 

residuos. 

Proba escrita. 
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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. 

 

 

 



 

 

Páxina 12 de 12 
 

8. Medidas de atención á diversidade 

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

 

 

 

 

 


