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CRITERIS D’AVALUACIÓ - PROVES LLIURES

CICLE: GRAU SUPERIOR ENERGIES RENOVABLES CURS 20/21

MÒDUL: Sistemes elèctrics en centrals

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

Els criteris d’avaluació són els que fixa el Reial Decret 385/2011, de 18 de març, pel qual s’estableix el títol
de Tècnic Superior en Energies Renovables i es fixen els ensenyaments mínims.

La prova tindrà un caràcter teòric i pràctic, amb els continguts que marca l’ordre EDU/1564/2011, d’ 1 de
juny, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de
Tècnic Superior en Energies Renovables.

Es farà una única prova amb les següents parts:
● Part 1: preguntes a desenvolupar.
● Part 2: exercicis i problemes de càlcul (seccions, potències, intensitats, proteccions, assajos de

màquines elèctriques, etc.).

S’ha de treure com a mínim un 4 de cada part per a poder fer mitjana. La nota final s'obtindrà de la
següent forma:

● 40% part 1.
● 60% part 2.

Els criteris de qualificació de cada apartat de la prova seran els següents:
● Part 1:

○ 0% de la nota: Resposta en blanc. No s’ha respost el que es demanava. La resposta és
totalment incorrecta.

○ 25% de la nota: Tot i que algunes parts s’han respost correctament, s’han comès errors
greus.

○ 50% de la nota: S’ha respost correctament a la meitat del que es demanava i les parts
correctes s’han justificat i s’han explicat de forma clara i entenedora. S’ha respost a tot
el que es demanava amb alguns errors, o s’ha deixat sense respondre alguna part, però
no s’ha explicat de forma clara i entenedora.

○ 75% de la nota: S’ha respost a tot el que es demanava amb algun petit error, o s’ha
deixat sense respondre alguna part, però les parts correctes s’han justificat i s’han
explicat de forma clara i entenedora. S’ha respost a tot el que es demanava de forma
correcta, però no de forma justificada, clara i entenedora.

○ 100% de la nota: S’ha respost a tot el que es demanava de forma correcta, justificant la
resposta, i de forma clara i entenedora.

● Part 2:
○ 0% de la nota: S’ha obtingut la resposta correcta però no hi ha les passes ni els càlculs

que justifiquin el resultat. No s’ha obtingut la resposta correcta i a més la majoria dels
passos i càlculs intermedis són erronis.

○ 25% de la nota: No s’ha obtingut la resposta correcta, però bastants dels passos i
càlculs intermedis són correctes.

○ 50% de la nota: No s’ha obtingut la resposta correcta, però la majoria dels passos i
càlculs intermedis són correctes.

○ 75% de la nota: No s’ha obtingut la resposta correcta perquè s’ha comès algun petit
error o no s’han especificat les unitats. A més quasi tots els passos i càlculs intermedis
són correctes.

○ 100% de la nota: S’ha obtingut la resposta correcta sense cometre cap error i indicant
les unitats. A més estan explicats i queden clars tots els passos i càlculs intermedis per
arribar a la solució.
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