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Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

Programación do 3º trimestre adaptada ao RD 
463/2020 

Módulo: MP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización. 

Ciclo Formativo: Instalacións frigoríficas e de 
climatización 
Curso: 2019/2020 
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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 

IMA Instalación e mantemento CMIMA01 Instalacións frigoríficas 
e de climatización 

MEDIO MODULAR 
COVID-19 

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

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 

MP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización 2019-2020 3 107 107 

MP0039_12 Configuración de instalacións de frío 2019-2020 3 65 65 

MP0039_22 Configuración de instalacións de climatización 2019-2020 3 42 42 

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Ramón Creo González 

Impartición Ramón Creo González 

2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

                                 Criterio de avaliación                                                                Mínimo                 Peso 
Ud 1 

CA1.1 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación frigorífica, os elementos que 
compoñen a instalación e a función de cada un. 

S 15 

CA1.2 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elementos e 
os parámetros de funcionamento dunha instalación frigorífica. 

S 20 

CA1.3 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elementos, 
as dimensións das tubaxes, do depósito de inercia e do depósito de expansión, e os 
parámetros de funcionamento para unha instalación frigorífica. 

S 15 

CA1.4 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. N 2 
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CA1.5 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica. N 2 

CA3.1 Utilizáronse medios informáticos (programas de CAD) na representación gráfica 
de planos e esquemas. 

S 12 

CA3.2 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación frigorífica utilizando a 
simboloxía establecida. 

S 15 

CA3.3 Representouse a instalación dunha cámara frigorífica, debuxando un esquema e 
indicando a localización dos elementos e o circuíto frigorífico, coa simboloxía normaliza-
da. 

S 15 

CA3.4 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. N 2 

CA3.5 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. N 2 

 Total 100 

 
UD2 

CA2.1 Identificouse e aplicouse a normativa correspondente. S 15 

CA2.2 Calculáronse as cargas térmicas e determinouse a potencia frigorífica da instala-
ción. 

S 15 

CA2.3 Dimensionáronse as tubaxes do circuíto frigorífico para unha instalación, utilizan-
do táboas e programas informáticos. 

S 15 

CA2.4 Especificáronse o tipo de refrixerante e a cantidade e o tipo de aceite lubricante 
para unha instalación de climatización. 

S 15 

CA2.5 Tivéronse en conta as repercusións ambientais dos gases fluorados de efec-
to invernadoiro. 

S 10 

CA2.6 Especificáronse os parámetros de control (temperatura exterior, interior, re-
quecemento, subarrefriamento, consumos eléctricos, presións no circuíto frigorífico e 
hidráulico, ciclos de desxeamento, etc.) nunha instalación frigorífica. 

S 10 

CA2.7 Seleccionáronse os elementos constituíntes da instalación a partir dos datos 
calculados e utilizando catálogos comerciais. 

S 10 

CA2.8 Elaborouse o orzamento utilizando catálogos comerciais. S 2 

CA2.9 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. N 3 

CA2.10 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. N 3 

CA2.11 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector. N 2 

 Total  100 

 
UD3 

CA4.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións frigoríficas. S 35 

CA4.2 Seleccionáronse ou medíronse os datos para incluír na documentación. S 30 

CA4.3 Formalizáronse os documentos requiridos para o rexistro dunha instalación de pequena potencia, 
e achegouse a documentación técnica requirida. 

S 30 

CA4.4 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. N 5 

 Total 100 
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UD4 
CA1.1 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación de climatización, os elementos 
da 
instalación e a función de cada un. 

S 10 

CA1.2 Obtivéronse as características técnicas dos equipamentos e dos elementos e 
os parámetros de funcionamento dunha instalación de climatización. 

S 10 

CA1.3 Identificáronse, sobre os planos dunha instalación de climatización con plan-
ta arrefriadora, os elementos da instalación e a súa función. 

S 8 

CA1.4 Identificouse, sobre os planos dunha instalación de climatización VRV, os elemen-
tos que compoñen a instalación e a función de cada un. 

S 8 

CA1.5 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. N 1 

CA1.6 Utilizáronse TIC para a obtención de documentación técnica N 2 

CA4.1 Utilizáronse medios informáticos (programas de CAD) na representación gráfica 
de planos e esquemas. 

S 8 

CA4.2 Debuxáronse esquemas de principio dunha instalación con planta arrefriadora 
e unidades de tratamento de aire, utilizando a simboloxía e as normas establecidas. 

S 10 

CA4.3 Representouse o circuíto eléctrico dunha instalación de climatización, especifi-
cando os parámetros de funcionamento e seguridade. 

S 10 

CA4.4 Representouse unha instalación de climatización con planta arrefriadora, debu-
xando un esquema da instalación que indique a localización dos elementos e das canali-
zacións. 

S 10 

CA4.5 Representouse unha instalación de climatización con sistema VRV, debuxando un 
esquema da instalación que indique a localización dos elementos e das canalizacións. 

S 10 

CA4.6 Debuxáronse, sobre os planos de planta de locais e vivendas, instalacións 
de climatización en escalas e formatos normalizados. 

S 10 

CA4.7 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. N 2 

CA4.8 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. N 1 

 Total  100 

 
UD5 

CA2.1 Obtivéronse os datos necesarios para definir as redes de auga e os condutos de 
aire. 

S 3 

CA2.2 Calculáronse as dimensións dos condutos de aire para redes de distribución 
sinxelas. 

S 20 

CA2.3 Calculouse a perda de carga e o caudal de aire dunha instalación sinxela de 
climatización. 

S 20 

CA2.4 Seleccionáronse os ventiladores necesarios para a distribución de aire, indepen-
dentes ou integrados nos equipamentos de climatización e ventilación, en catálogos a 
partir dos datos anteriores. 

S 5 

CA2.5 Calculáronse os diámetros das tubaxes de auga para unha instalación de 
climatización. 

S 15 

CA2.6 Utilizáronse táboas, diagramas e programas informáticos. S 15 

CA2.7 Seleccionáronse as bombas de circulación, depósito de expansión e válvula 
de seguridade a partir dos datos necesarios. 

S 10 

CA2.8 Determináronse o grosor e as características do illante. S 10 

CA2.9 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. N 2 

 
UD6 
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CA3.1 Identificouse e aplicouse a normativa correspondente. S 15 

CA3.2 Calculáronse as canalizacións de aire utilizando táboas e programas informáticos. S 15 

CA3.3 Determináronse as dimensións das tubaxes de refrixerante e de auga. S 15 

CA3.4 Representouse unha instalación de climatización todo aire, debuxando un esquema, e indicouse a locali-
zación dos elementos e das canalizacións. 

S 15 

CA3.5 Especificáronse os parámetros de control (temperatura exterior e interior, requecemento, subarre-
friamento, consumos eléctricos, presións no circuíto frigorífico e hidráulico, etc.) nunha instalación de clima-
tización. 

S 10 

CA3.6 Tivéronse en conta as repercusións ambientais dos gases fluorados de efecto 
invernadoiro. 

S 10 

CA3.7 Seleccionáronse os elementos constituíntes da instalación a partir dos datos calculados e utili-
zando catálogos comerciais. 

S 10 

CA3.8 Elaborouse o orzamento utilizando catálogos comerciais. S 2 

CA3.9 Colaborouse entre compañeiros durante a realización das tarefas. N 3 

CA3.10 Respectáronse as normas de uso dos medios informáticos. N 2 

CA3.11 Amosouse interese pola evolución tecnolóxica do sector. N 3 

 
UD7 

CA5.1 Identificouse o procedemento para o rexistro de instalacións de climatización. S 30 

CA5.2 Seleccionáronse ou medíronse os datos para incluír na documentación. S 30 

CA5.3 Formalizáronse os documentos requiridos para o rexistro dunha instalación de pequena potencia, 
e achegouse a documentación técnica requirida. 

S 35 

CA5.4 Utilizouse coidadosamente o material técnico subministrado. N 5 

 
 
Ata o Decreto do Estado de Alarma do 13 de marzo que ocasionou a suspensión das actividades lectivas pre-
senciais, impartíronse as UD 1, UD 2, UD 4 e primeira parte da UD 5. 
 
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo, evidenciarán a consecución de todos os resul-
tados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, segundo os criterios de avaliación recollidos anterior-
mente. 
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2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Para a recuperación dos dous primeiros parciais, proporanse tarefas a realizar polos alumnos de maneira 
non presencial durante o periodo no que estén restrinxidas as actividades docentes presenciais. Estas acti-
vidades versarán sobre os contidos vistos no primeiro e segundo parcial que terán que ser desenvoltas indi-
vidualmente polos alumnos coa asistencia telemática do docente. Poderán consistir na realización de cálcu-
los diversos de instalacións frigoríficas e de climatización. As tarefas serán valoradas polo docente segundo 
os criterios de cualificación descritos no punto anterior 

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, 
recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real 
Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
 
Dado que se realiza avaliación continua, partirase das cualificacións dos anteriores trimestres e ampliaran-
se cunha serie de traballos realizados para recalcular a nota media, sempre e cando non se minore a nota 
do segundo trimestre. Este apartado non é de aplicación para a proba de avaliación extraordinaria. 
 
En función da evolución do estado de alarma, se é posible, realizaranse probas de avaliación presenciais. 
 
Durante o período de restricción das actividades presenciais, os alumnos realizarán tarefas de maneira non 
presencial. Estas tarefas serán de repaso, reforzo e ampliación dos contidos vistos ata o 13 de marzo para 
aqueles alumnos que non acadaron unha avaliación superior a 5 nos dous primeiros parciais. Para os 
alumnos que aprobaron os dous primeiros parciais, procuraráse ademais avanzarar os contidos fundamen-
tais que terían que ser vistos no terceiro parcial.  
 
Sobre os contidos vistos, proporanse tarefas individuais que serán realizadas polos alumnnos.  
As tarefas serán valoradas polo docente de 0 a 10 segundo os seguintes criterios de cualificación: 
– Si se entende que está completa e correcta cualificarase con 10 puntos. 
– Si se entende que falta algún contido (ou os resultados son incorrectos)  que represente o redor do vinte 
por cento cualificarase con 6 a 8 puntos. 
– Si se entende que faltan contidos (ou os resultados son incorrectos) que representen a metade dos solici-
tados, cualificarase con 2 a 5 puntos, segundo a importancia do que se deixase de reflectir. 
– Cualificarase cun 1 punto cando se entenda que o expresado, é moi inexacto con relación ao solicitado, 
ou cando os resultados son incorrectos. 
- Respectaranse as datas de entrega das tarefas, restarase 1 punto se se entrega con retraso. 
 

Para a obtención da cualificación do terceiro parcial tomarase a maior das seguintes: 
- Nota do segundo parcial. 
- Media da nota dos dous primeiros parciais coa media das tarefas do terceiro parcial. 

 

A nota da avaliación final será igual á do terceiro parcial. 
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3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua e 
Proba libre. 

Estarase ao disposto polas autoridades sanitarias segundo a evolución do estado de restrición da mobili-
dade. 
De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá dispor dunha conexión a internet para a 
realización da proba. Os criterios de corrección cumpliran o descrito no presente documento. Realizaránse 
dúas probas: unha teórica e outra de aplicación práctica. 
De pasar a primeira parte da proba poderá acceder á segunda parte, que consistirá nunha serie de pro-
blemas sobre instalacións. En tanto aos criterios de avaliación estarase ao indicado no apartado 2.1. Crite-
rios de cualificación. 
Para estes alumnos non hai restricións no alcance do temario. 
A proba escrita estará composta por unha serie de cuestións curtas. A proba superarase cunha nota de 5 
puntos, calquera cualificación inferior aos 5 puntos non permitirá asistir á proba práctica. As preguntas po-
derán referirse a esquemas, imaxes, cuestións teóricas, e calquera outra dentro dos contidos mínimos ex-
plicitados na presente programación. Esta proba terá carácter eliminatorio, se non se supera, non se pode-
rá realizar a parte práctica. 
A proba práctica, consistirá na resolución de varios exercizos prácticos, sobre calquera aspecto dos citados 
na relación de contidos mínimos. 
A nota mínima para considerar superado o módulo será dun 5 de media dos dous exercizos, sendo a nota 
mínima coa que terá que superarse a primeira parte de 5 ptos. 

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

Metodoloxía 
O docente deseñará actividades a desenvolver polo alumnado en base a supostos e estes deben realizar 
as tarefas propostas. Os problemas de conectividade foron comunicados polo alumnado e resoltos pola 
dirección do centro. 
 
Actividades 
Realización de supostos prácticos de aplicación, titorías persoalizadas online. 
 
Materiais e recursos 
- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 
- Emprego da plataforma Moodle para distribución da documentación e propor tarefas. 
- Equipos informáticos, conexión internet. 
- Apuntes do docente. 
- Páxinas web. 
- Plataforma de videoconferencias Webex 

 


