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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 

5 O taller do mantemento electrónico. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA5 - Xestiona o taller de mantemento, establecendo criterios de 
protección eléctrica e ambiental, e de organización. 

▪ CA5.1 Identificáronse as áreas do taller de mantemento electrónico. NON NON 

▪ Traballo escrito na 3º avaliación  

▪ CA5.2.  Especificáronse  as  condicións  da  zona  traballo  para  a  
protección  fronte  a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas 
de goma, ferramentas illadas electricamente, etc.). 

SI SI 

▪ CA5.3. Determináronse as condicións de iluminación de acordo co 
tipo de mantemento que cumpra realizar. 

SI SI 

▪ CA5.4.  Especificáronse  as  características  de  ventilación  en  luga-
res  de  traballo  pechados (espazos confinados, centros de control, 
etc.). 

SI SI 

▪ CA5.5. Determinouse a colocación dos equipamentos e as ferramen-
tas, en función das características técnicas e do uso. 

NON NON 

▪ CA5.6. Realizouse a organización da información técnica e adminis-
trativa. 

NON NON 

▪ CA5.7.  Aplicáronse  procedementos  de  organización  de  laborato-
rios  e  talleres  (5S,ISO, etc.). 

NON SI 
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Nº Unidade didáctica 

6 Sistemas de xestión normalizados no mantemento. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 

Desenvolvera-
se neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

▪ RA6 - Aplica procesos e procedementos de sistemas de xestión 
normalizados, utilizando estándares de calidade e planificando as 
súas fases. 

▪ CA6.1. Recoñecéronse as normas de xestión da calidade aplicables 
ao mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos. 

NON NON 

▪ Traballo escrito na 3º avaliación 

▪ CA6.2. Definíronse  indicadores  da  calidade dos  procesos de man-
temento de  equipamentos e sistemas. 

NON NON 

▪ CA6.3. Establecéronse os puntos críticos e as pautas de control. NON NON 

▪ CA6.4. Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental 
nas tarefas de mantemento. 

SI SI 

▪ CA6.5.  Recoñecéronse  as  normas  de  aplicación  na  prevención  e  
a  seguridade nas operacións de mantemento. 

SI SI 

▪ CA6.6. Aplicáronse procedementos de axuste de instrumentos de 
medida e equipamentos de verificación e control. 

NON NON 

▪ CA6.7. Establecéronse as fases para a aplicación da xestión integral 
do mantemento de  equipamentos  e  sistemas  electrónicos  (xes-
tión  da  calidade,  xestión  ambiental, xestión da prevención, 5S, 
etc.). 

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

Mínimos exixibles da 3ª avaliación 

– CA5.2.  Especificáronse  as  condicións  da  zona  traballo  para  a  protección  fronte  a descargas eléctricas (illamento do chan, luvas de goma, 
ferramentas illadas electricamente, etc.). 

– CA5.3. Determináronse as condicións de iluminación de acordo co tipo de mantemento que cumpra realizar. 

– CA5.4.  Especificáronse  as  características  de  ventilación  en  lugares  de  traballo  pechados (espazos confinados, centros de control, etc.). 

– CA6.4. Recoñecéronse as normas de aplicación da xestión ambiental nas tarefas de mantemento. 

– CA6.5.  Recoñecéronse  as  normas  de  aplicación  na  prevención  e  a  seguridade nas operacións de mantemento. 

 

Criterios de cualificación 

Cualificación das actividades do 3º Trimestre 

Para obter unha cualificación positiva no 3º trimestre é necesario que o alumnado entregue obrigatoriamente o traballo requirido como actividade proposta 
(guión facilitado ao alumnado vía aula virtual).  

O traballo será cualificados de 0 a 10 puntos con un máximo de dous cifras decimais en base a: 

– Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. 

– Contidos (80%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 
– Todos os apartados do traballo definido terán a mesma ponderación. 

A actividade considerarase superada cando a súa puntuación sexa igual ou superior a 5. 

Se o alumnado non realiza a entrega do traballo ou a súa cualificación é inferior ao 5 terá dereito a presentar unha modificación e mellora do traballo 
na data establecida como proba final de módulo. A valoración deste traballo se rexera polos criterios indicados anteriormente. 
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Cualificación final do módulo. 

O módulo considerarase superado positivamente cando a cualificación final sexa igual ou superior a 5. 
En base as instrucións da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre nas ensinanzas de formación profesional, no punto 7.3, de directri-

ces xerais, das Instrucións do 27 de abril establécese: a avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxun-
to as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente 
definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no 
seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado. 

Establécese que: 

▪ Se o alumnado ten superadas positivamente a 1ª e a 2ª avaliación e entregou o traballo do 3º trimestre, a cualificación final do alumnado será a me-
dia aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación. 

O valor resultante desta media aritmética poderase ver incrementada en 1,5 puntos máximo. Os 1,5 puntos serán o 15% da cualificación obtida 
polo alumnado na actividade do 3º trimestre. 

▪ En calquera outro caso o alumnado presentará un traballo de modificación e mellora dos apartados correspondentes exixidos como mínimo para su-
perar as correspondentes avaliacións para cada avaliación suspensa. Ver procedemento para a recuperación das partes non superadas e criterios mí-
nimos exixibles do 3º trimestre. 

A cualificación final do módulo en este caso será dun 5 sempre e cando todos e cada un dos apartados exixidos foran valorados con unha cualifi-
cación igual ou superior a 4,5. Se non fose este o caso, a cualificación final do módulo será como máximo dun 4. 

Os criterios de valoración de cada apartado, do traballo de modificación e mellora, serán os establecidos para o traballo do 3º trimestre. 

O redondeo na cualificacións finais das avaliacións e do módulo será ao número enteiro máis próximo. 
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Cualificación da proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua  

A proba valorarase de 0 a 10, considerarase superado o módulo se a puntuación da proba é igual ou superior a 5.  

Se o módulo é superado, a cualificación final do módulo de nota será 5. 

En caso de que a puntuación da proba final sexa inferior a 5, a cualificación final de módulo será o inferior a 5. 

 

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1 Plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA1 - Realiza plans de mantemento de equipamentos e sistemas electrónicos, 
aplicando técnicas de programación e establecendo os procedementos para o 
seguimento e o control da execución. 

▪ CA1.7 Elaboráronse os formatos de incidencias e modificacións. Traballo escrito do 3º trimestre, incluído  no 
punto de desenvolvemento concreto do plan 
de mantemento. 

 

Nº Unidade didáctica 

2 As operacións do mantemento. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

X  ▪ RA2 - Xestiona as operacións de mantemento de equipamentos e sistemas, 
definindo as características que garantan o seu óptimo funcionamento. 

▪ CA2.1 Identificáronse os tipos de mantemento. 

▪ CA2.3 Estableceuse o procedemento de actuación en caso de disfunción ou 
avaría. 

Traballo escrito do 3º trimestre, incluído  no 
punto de desenvolvemento concreto do plan 
de mantemento. 
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Nº Unidade didáctica 

3 A loxística do mantemento. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA3 - Programa o aprovisionamento, establecendo as condicións de subminis-
tración e almacenamento de equipamentos, repostos e ferramentas. 

▪ CA3.6 Elaborouse o procedemento de xestión de almacén.. Traballo escrito do 3º trimestre, incluído  no 
punto de Xestión de almacén. 

 

Nº Unidade didáctica 

4 Os recursos humanos no mantemento. 

1ª 
aval. 

2ª 
aval. 

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

 X ▪ RA4 - Xestiona os recursos humanos para o mantemento, asignando tarefas e 
coordinando os equipos de traballo. 

▪ CA4.1 Identificouse a estrutura dun departamento de mantemento electróni-
co. 

Traballo escrito do 3º trimestre, punto co-
rrespondente á Planificación dos recursos 
humanos.  
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Os criterios de avaliación imprescindibles están incluídos no traballo obrigatorio a presentar no 3ª trimestre. 

Analizaranse os apartados relacionados cos criterios de avaliación. 
Será necesario obter unha puntuación igual o maior que 5 en cada un dos apartados seleccionados para que a correspondente avaliación se considere 

superada. 

Cada apartado exixido será cualificados de 0 a 10 puntos con un máximo de dous cifras decimais en base a: 

– Aspectos formais (20%): presentación, estrutura, organización, redacción do documento. 

– Contidos (80%): dificultade, grado de resolución da proposta, orixinalidade, actualidade, alternativas presentadas e resultados obtidos. 

A cualificación de cada avaliación será a media aritmética dos apartados de seleccionados. 

Caso de non superar algunha ou as dúas avaliacións o alumnado terá dereito á mellorar os anteditos apartados e presentalos o día da proba establecida 
como proba final de módulo. A nota está especificada no paragrafo de criterios de cualificación. 

 

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

Se realizará unha única proba que será presencial, se as condicións sanitarias así o permiten en caso contrario a proba realizarase de forma telemática, vía 
aula virtual. 

A proba realizarase na data establecida como proba final de módulo. 
O contido da proba realizarase en base aos criterios mínimos exixibles da 1º e 2ª avaliación establecidos na programación do módulo e dos contidos 

mínimos exixibles incluídos nesta adaptación de programación para o 3º trimestre. 

A proba valorarase de 0 a 10, considerarase superado o módulo se a puntuación da proba é igual ou superior a 5.  

Se o módulo é superado, a cualificación final do módulo de nota será 5. 

En caso de que a puntuación da proba final sexa inferior a 5, a cualificación final de módulo será o inferior a 5. 
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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 

 

Non se detecta alumnado con necesidade de reforzo educativo. Caso de algunha incidencia realizarase un seguimento máis exhaustivo vía telefónica ou a través da aula virtual. 

 

 

 


