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1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
Unidad Didactica 1 Equipos de son e multimedia Ud. 1- Equipos de son e multimedia 

Resultados  de aprendizaxe  Criterios  de avaliación 

RA1. Funcionalidade e constitución dos elementos que conforman os 
sistemas audiovisuales. 

CA1.1 - Describíronse as características e a constitución das instalacións de 
son. 

CA1.2 - Realizáronse os esquemas dos circuítos eléctricos mais co-
muns,empleados nun sistema de audio. 

CA1.3 - Interpretáronse as características de funcionamento dos elementos 
dos circuítos multimedia e audio. 

CA1.4 - Identificáronse os elementos dos circuítos de multimedia e audio no 
vehiculo.  

CA1.5 - Identificáronse os parámetros para controlar os diferentes tipos de 
antenas nos vehiculos. 

CA1.6 - Realizáronse os ensaios nos sistemas de fontes de son. 

CA1.7- Interpretar a documentación tecnica relacionada co vehiculo 

RA2- Localización de avarias dos diferentes sistemas. 

CA2.1 - Interpretouse a documentación técnica.  

CA2.2 - Identificáronse os síntomas da avaría.  

CA2.3 - Seleccionáronse os equipamentos e os aparellos de medida, e elixiuse 
o punto de conexión adecuado.  

CA2.4 - Comprobáronse ou medíronse parámetros en función dos síntomas 
detectados  

CA2.5 - Comparáronse os parámetros obtidos nas medicións cos especificados 
CA2.6 - Extraeuse a información das unidades de xestión electrónica. 

CA2.7 - Comprobouse a ausencia de ruídos anómalos e vibracións.  
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CA2.8 - Determináronse as causas da avaría.  

CA2.9 - Planificouse de xeito metódico a realización das actividades en previ-
sión de posibles dificultades.  

CA2.10 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das 
actividades. 

RA3-Manter as instalacións e realizar a montaxe dos diferentes 
elementos de son e multimedia. 

CA3.1 - Interpretouse a documentación técnica e relacionouse co sistema 
obxecto do mantemento. 

CA3.2 - Seleccionáronse os equipamentos e medios necesarios, e realizouse a 
súa posta en servizo.  

CA3.3 - Comprobouse o estado dos elementos e determinouse cales cómpre 
reparar ou substituír.  

CA3.4 - Realizouse a secuencia de operacións de desmontaxe e montaxe dos 
conxuntos e dos elementos estipulada no procedemento.  

CA3.5 - Procedeuse á montaxe de elementos substituídos e realizouse o axus-
te de parámetros.  

CA3.6 - Verificouse que tras as operacións realizadas se restitúa a funcionali-
dade requirida do sistema.  

CA3.7 - Aplicáronse as normas de uso nos equipamentos e nos medios.  

CA3.8 - Amosouse unha actitude ordenada e metódica na realización das acti-
vidades. 

RA4.  Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de 
protección ambiental, e identifica os riscos asociados, así como as 
medidas e os equipamentos para previlos. 

CA4.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación 
de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas do taller de electromecáni-
ca.  

CA4.2 - Describíronse as medidas de seguridade e de protección persoal e 
colectiva que cumpra adoptar na execución de operacións na área de elec-
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tromecánica.  

CA4.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipula-
ción dos materiais, as ferramentas, as máquinas e os equipamentos de traba-
llo empregados.  

CA4.4 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos 
como primeiro factor de prevención de riscos.  

CA4.5 - Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva.  

CA4.6 - Cumpriuse a normativa de prevención de riscos laborais e de protec-
ción ambiental nas operacións realizadas. 

  

  

*A programación  hasta o 12 de marzo estaba o 100% dada, polo que neste módulo quedaría pendente soamente a recuperación dos que non acadaron a avaliacion neste trimes-
tre,e polo tanto recuperaran as unidades didacticas deste terceiro trimestre cos RA pertinentes. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva



 
 

 

 
2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
Avaliación contínua. 
(Puntuando en base 10 Puntos) 

Instrumentos: 
-Probas escritas e (40%) 
-Entrega dos traballos a facer  nesta recuperación. (20%) 
-Probas prácticas. (40%) 
 
Considerarase un resultado positivo da avaliación, cando o alumno 
obteña unha media aritmetica de 5 puntos ou superior. 
 
(Os alumnos, teñen que ter entregados os traballos sobre os equipos de son e 
multimedia,climatizacion automatica,durante o resto de curso ,e tamen se cabe a 
posibilidade de facer exame teorico practico,no mes de xuño 

Avaliación 
extraordinaria 

A proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua tamén se poderán presentar os alumnos 
con avaliacións suspensas. 
A  convocatoria da realización da proba, farase coa antelación suficiente 
a avaliación final e explicitarase no taboleiro de anuncios e na páxina 
web do centro. 
Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita e práctica 
 
Criterios de avaliación: 
Farase unha proba escrita dos RA non superados anteriormente na cal o 
alumno escollerá a que teña pendente ou no caso da totalidade delas. As 
probas versaran sobre as duas unidades didacticas  
-UD1.  Equipos de son e multimedia 
-UD6.  Climatizacion automatica 
 
 
Criterios de cualificación: 
A nota, resultará da media aritmetica de todas as probas das avaliacións 
realizadas, sempre e cando sexan positivas e ten que ser igual ou 
superior a 5 puntos para o aprobado. (Redondeo hasta 0,5. Ejemplo 
puntuación de 5,4 puntos la nota sería 5 y una de 5,6 la nota sería 6) 

 

Cualificación 
final 

 
A nota final do módulo, resultará da media aritmetica de todas as probas 
de avaliacións parciais realizadas, sempre e cando sexan positivas e ten 
que ser igual ou superior a 5 puntos para o aprobado. (Redondeo hasta 
0,5. Ejemplo puntuación de 5,4 puntos la nota sería 5 y una de 5,6 la 
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nota sería 6) 

Alumnado de 
materia 

pendente e 
(Probas libres) 

Criterios de avaliación: 
As probas versaran sobre a unidad de copetencia UC-0628-2 del catalogo 
nacional de cualificaciones. 
UD1 -Equipos de son e multimedia 52% 
UD2 – Climatización automatica  48% 
 

Criterios de cualificación: 
A nota, resultará da media aritmetica de todas as probas realizadas, 
sempre e cando sexan positivas e ten que ser igual ousuperior a 5 puntos 
para o aprobado. (Redondeo hasta 0,5. Ejemplo puntuación de 5,4 
puntos la nota sería 5 y una de 5,6 la nota sería 6) 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Proba escrita coincidentes nas datas coas avaliación ordinarias. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

-Descarga do libro dixital na Classroom. 
-Repaso e reforzo dos temas un hasta o  nove do libro de texto de 
sistemas de seguridade e confortabilidade e ampliación do tema 
nove. 
-Tarefas con preguntas. 
-Probas semanais en formato electrónico colgadas nunha Classroom 
e avaliadas continuamente. 
-Realización e entrega dos traballos colgados na aula virtual e no 
Classroom. 
-Debuxos de esquemas eléctricos dos diferentes sistemas de axuda a 
conducción e multimedia.Esquemas electricos de diferentes 
sistemas de conexión dos equipos de són. 
-Deseño de circuítos de ventilación e calefacción asi como sistemas 
de aire acondicionado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Comunicación mediante correo electrónico e abalar. 
Creación de unha Classroom con todo alumnado. 
Aula virtual. 
 

 

Materiais e recursos 

-Libro dixital con licencia de Editex. 
-Ordenador portátil personal. 
-Apuntes propios. 
-Canal de internet. 
-Maquetas de prácticas nos talleres. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

-Correo electrónico. 
-Abalar. 
-Páxina web do centro. 
-Taboleiro de anuncios. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
Taboleiro de anuncios. 

 
 

 

 

 


