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Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: MP0523 Configuración de instalacións 
domóticas e automáticas 

Ciclo Formativo: CSELE01 Sistemas 
electrotécnicos e automatizados 
Curso: 2019/2020 
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Considerando o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o 
estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo 
COVID-19, e de acorto coas Instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso academico 2019/20, nos 
centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, realizanse as seguintes 
adaptacións da Programación Didáctica do Módulo 

 

1. Identificación da programación  

1.1 Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15014556 CIFP COROSO RIBEIRA 2019/2020 

1.2 Ciclo formativo 

Código da 

familia 

profesional 

Familia profesional Código do 

ciclo formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ELE Electricidade e electrónica CSELE01 Sistemas electrotécnicos e 
automatizados 

Ciclos 
formativos de 

grao superior 

ORDINADO 

COVID-19 

1.3 Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*) 

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas 2019/2020 7 140 140 

MP0523_12 Instalacións domóticas 2019/2020 7 100 100 

MP0523_22 Montaxe, verificación e mantemento de instalacións domóticas 2019/2020 7 40 40 

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración. 

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración JOSÉ MANUEL MIRANDA MARTÍNEZ 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Os criterios mínimos non cambian con respecto a programación do curso.  

Son os mesmos, as probas e os traballos foron avaliados en tempo e forma. 

Estes son alumnos de 2º curso que xa deron todo o temario.  

2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Entregarase un plan individualizado de recuperación, ós/ás alumn@s con partes suspensas, coas partes 

que deben recuperar e coas datas nas que deben entregar os traballos solicitados. Para iso empregara-

se a aula virtual, e o correo electrónico da xunta. Tamén os Titores terán unha copia do mesmo. 

Cada semana traballarase nunha UD (Unidade Didáctica) ou tema do libro de texto, xunto cós apuntes 

complementarios de reforzo. E ó mesmo tempo irase facendo algo das outras UD para “non perder o 

fío”. 

Para aprobar, terán unha serie de exercicios en cada UD e toda a semana para facelos.  

Terán unha proba con 20 preguntas: tipo test, de rechear, de verdadeiro /falso, cortas, de unir,... 

Durante a semana van a estar accesibles en grupos de 5 ou 10 (xa se irá vendo sobre a marcha) para 

que poidan entrenar con elas e probar a contestalas ata que non teñan fallos, de cada vez que o intenten 

as preguntas iran mudando. Cantas máis veces proben, máis practicarán e asentaran o aprendido, e 

máis posibilidades terán de aprobar. 

Cando se faga a proba só poderán ter como máximo 3 fallos (terán un tempo limitado para facela). Esa 

será a forma de avalialos telematicamente da parte teórica. Se sae mal deberán repetila outro día. 

Para a parte práctica, nalgúns casos deberán facer uns exercicios no caderno de limpo, empregando 

regla e bolis de cores, e ó rematar terán que sacarlle unha foto (lexible) e subila a aula virtual para corri-

xir e calificar, Se a resposta está mal deberán repetila. Nalgunha destas probas o tempo estará limitado. 

Se sae mal deberán repetila. 

Para “facer as prácticas” pendentes, darase uns esquemas topográficos de conexións exteriores, que 

deberan “conectar” cun programa de debuxo (tipo paint) con liñas paralelas (de cores cando se crucen 

con outras, ….). Tratando sempre que esta parte práctica se pareza un pouco a realidade. 

Tamén deberán entregar os proxectos que non realizaron durante ocurso. 

Unha vez superadas as probas e os exercicios, esa parte está aprobada. Cando teñán todas superadas 
Terán o módulo aprobado. A nota será un suficiente 

Os criterios de cualificación non cambian con respecto a programación do curso.  

Son os mesmos, as probas e os traballos puntuaran sobre 10.  
 



  

 

Páxina 5 de 5 

 

CIFP Coroso 
Avenida da Coruña, 174C Ribeira  
A Coruña CP 15960 
Tfno.  981870361, Fax 981870362 

cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/iescoroso/ 

3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua e 
probas libres 

Non hai negún alumno que perderá a avaliación contínua. 
Esta proba será realizada en función dos contidos, habilidades e destrezas mínimos que debe 
acadar o alumno e cos mesmos criterios de avaliación e cualificación que as outras probas para 
que non haxa agravios comparativos. Será realizada na aula-taller. 
Esta proba constará de dúas partes diferenciadas unha conceptual e outra de tipo procedemen-
tal, das que se examinará en distintos días (sempre que sexa posible). cunha salvedade se non 
é quen de aprobar a primeira parte cun 5 ou máis non se poderá presentar a segunda, estará 
suspenso coa nota que saque neste último control. Si supera as probas grazas a esta oportuni-
dade de gracia a nota que levará será de 5 para evitar agravios cos alumnos/as que traballaron 
e se esforzaron durante o curso. 
A primeira parte será por escrito (ou oral se as circunstancias o requiren) de preguntas cortas, 
con outras de completar, con outras de tipo test e outras de verdadeira/falso alternadas entre si. 
A segunda parte será de tipo procedimental na que o alumno/a deberá realizar por escrito uns 
exercicios prácticos de esquemas e simboloxía, uns supostos de carácter práctico a desenvolver 
nun tempo dado na aula-taller diante dun simulador, e outros de programación e configuración 
diante dun PC. 
 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos e aprendizaxes anteriores  

En principio, e salvo instrucións en contra especificas da administración educativa, non vai a 

haber clases nin exames presenciais, todo vai a ser telemático (envío e recepción de arquivos, e 

as explicacións ou clases tamén), para elo empregaremos a aula virtual do CIFP e o correo cor-

porativo da Xunta,… . Si temos que volver as clases, será para facer as prácticas máis im-

portantes e imprescindibles que algún alumno teña sen facer e algunha proba final.  

Cada semana traballaremos unha UD. E ó mesmo tempo iremos facendo algo das outras UD 

para “non perder o fío”. Para elo deberán ler o tema do libro de texto e os apuntes que o com-

plementan e despois deberán contestar unhas preguntas nunhas probas con preguntas : tipo 

test, de rechear, de verdadeiro /falso, cortas, de unir,...  

Para a parte práctica, nalgúns casos deberán facer uns exercicios no caderno de limpo, empre-

gando regla e bolis de cores, e ó rematar sacaranlle unha foto (lexible) e subirana a aula virtual 

para corrixir e calificar. Se sae mal deberán repetila. Noutros será con programas de debuxo 

(tipo paint) con liñas paralelas (de cores cando se crucen con outras). Tratando sempre que esta 

parte práctica se pareza un pouco a realidade.... segundo se poida. Nalgunha destas probas o 

tempo estará limitado para medir ogrado de consecución dos obxetivos previstos na programa-

ción.Para “facer as prácticas” pendentes, daranse uns esquemas topográficos de conexións 

exteriores, que deberán “conectar” a man ou cun programa de debuxo. 

Os exercicios serán titorizados. Para elo empregarase o Foro da aula virtual e así veran tod@s 

as preguntas e respostas (na UD que esteamos a traballar nesa semana). Faran probas de 5/10 

preguntas 

Ademais, empregaremos para os que poidan e se queiran conectar, un sistema de videoconfe-

rencia proporcionado pola Xunta, o servicio WEBEX, para contestar ás dúbidas que teñan e 

impartir algúns contidos novos.  

E tamén, para os que queiran unha explicación máis personalizada, ou non poidan empregar 
estes sistemas, temos o correo da xunta e os grupos de Whasapp 

 


