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

Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: MP0524 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 

Ciclo Formativo: CICLO SUPERIOR DE SISTEMAS 

ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS 

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 

ELE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA CSELE01 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS 
E AUTOMATIZADOS 

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 

MP0524 CONFIGURACIÓN DE  INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 2º 6 140 140 

MP0524_13 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS EN BAIXA TENSIÓN 2º 6 70 70 

MP0524_23 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓNS PARA ILUMINACIÓN INTERIOR E 
EXTERIOR 

2º 6 35 35 

MP0524_33 CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS 2º 6 35 35 

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración CARMEN YOLANDAS ESTALOTE BOUZAS 

Impartición CARMEN YOLANDA ESTALOTE BOUZAS 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

UD 1 Instalacións eléctricas en B.T. de edificios e iluminación exterior 
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UD2 Instalacións eléctricas en locais de fins especiais 

 

 
 

UD3 Características das instalacións eléctricas de B.T. de edificios e de locais de fins especiais 

 



  

 

Páxina 6 de 10 

 

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/ 

 
 

UD 4 Instalacións de iluminación interior e exterior 
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UD5 Instalacións solares fotovoltaicas 
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2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Actividades de recuperación  

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e CA non superados polo alum-
nado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recupera-
ción e probas correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación, a través dos informe individualizados achegados ó titor do grupo ó remate da se-
gunda avaliación.  

A programación deste módulo impartiuse ó 100% antes da declaración de estado de alarma o día 13 de marzo de 2.020. 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 1ª ou 2ª avaliación, realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP 
Coroso, tal e como se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e consistirán en: 

Exercicios propostos.  

Vivenda Unifamiliar: 

- Realizar os cálculos eléctricos necesarios por normativa para realizar a instalación eléctrica completa da vivenda unifamiliar que lle 
corresponde 

 

Local comercial: 

- Realizar os cálculos eléctricos necesarios por normativa para realizar a instalación eléctrica completa do local comercial que lle 
corresponde 

 

Edificio de vivendas: 

- Realizar os cálculos eléctricos necesarios por normativa para realizar a instalación eléctrica completa do edificio de vivendas que lle 
corresponde 

 

Alumeado público: 

- Realizar o proxecto de cambio de alumeado público convencional na zona que escolla a alumeado LED 

 

Prazo de entrega: 15/06/2.020 

Lugar entrega: Aula Virtual 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, 
este seguimento fíxose diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos 
nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios: 

 

Todas as actividades propostas e (coñecidas previamente polos alumnos) son contidos mínimos; e decir, para superar o modulo se terán que superar todas (cun 
mínino de un 5 cada unha). 
 
As prácticas valóraranse de acordo co obxetivo que se persigue en cada actividade. Os alumnos coñecen previamente estas valoracións. 
 
Nas actividades que se propoñan, valoraráse a mesma tendo en conta os seguintes indicadores: 
   1. Probas practicas, proxectos etc (100%). 
 
Para aprobar a avaliación, é necesario que a cualificación resultante de aplicar os criterios de cualificación sexa igual o superior a 5 puntos. Sendo necesario obter 
en cada proba (o entre partes diferenciadas dunha mesma proba) un mínimo de 4 puntos sobre 10 para facer a media.  
Será necesario obter en todos os proxectos, traballos, exames e actividades unha puntuación superior a 4 puntos sobre 10 para que teña efecto a media ponderada 
anteriormente descrita. Cando a mesma sexa superior a 5, considerarase aprobado a avaliación.  
A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións das duas avaliacións, sendo necesario ter aprobadas as duas avaliacións para obter unha 
cualificación final positiva (superior ou igual a 5).  
Tamén se avaliará e terase en conta para a cualificación, calquera traballo ou actividade que realicen os alumnos pola súa conta, tanto individualmente como en 
grupo, a condición de que teña relación directa co módulo. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua. 

Non hai alumnado matriculado neste módulo en condicións de perda de dereito á a avaliación continua (PD), nin se vai dar o caso no presente 
trimestre debido á situación sanitaria que estamos tendo, polo que non é preciso establecer un modelo de proba de avaliación extraordinaria ao 
respecto. 

En canto á proba libre: 

De non poder realizarse de xeito presencial, o alumnado deberá ter un correo electrónico para a realización da proba (exame tipo test). Os criterios 
de corrección estarán ao disposto no presente documento. 

De pasar a primeira parte da proba poderá acceder á segunda parte, que de non poder realizarse de xeito presencial deberá realizar un traballo 
substitutivo, baseado nas probas deseñadas. 

 

Mínimos esixibles: 

- Identificáronse os tipos de instalacións eléctricas de baixa tensión no contorno de edificios e iluminación exterior, describindo os seus elementos, 
as características técnicas e respectando a normativa vixente.  
- Caracterizáronse as instalacións eléctricas de baixa tensión en locais de características especiais e instalacións con fins especiais, identificando a 
súa estrutura, o seu funcionamento e respectando a normativa específica.  
- Calculáronse as características de todos elementos eléctricos presentes nas instalacións eléctricas de baixa tensión.  
- Identificouse toda a aparamenta presente nas instalacións eléctricas e manexar a documentación técnica suministrada polos fabricantes.  
- Caracterizáronse as instalacións de iluminación interior e exterior, identificando os seus compoñentes e analizando o seu funcionamento.  
- Calculáronse as instalacións de alumeado. 
- Manexáronse as unidades que serven para caracterizar unha fonte de luz.  
- Caracterizáronse os elementos que configuran instalacións solares fotovoltaicas, con descrición da súa función e das súas características técni-
cas e normativas.  
- Calculáronse instalacións fotovoltaicas illadas e conectadas a rede.  
- Manexouse a documentación técnica suministrada polos fabricantes. 
 
Primeira parte da proba: A proba versará sobre os contidos mínimos teóricos esixibles do módulo. 
 

A proba será tipo test hasta 100 preguntas dos contidos do currículo, con 3 opcións cada unha das preguntas, das que soamente unha é correcta. 
As puntuacións das preguntas estableceranse na proba, según o número de preguntas, que será a cualificación máxima de 10 puntos dividida 
entre o número de preguntas. As respostas correctas sumarán ata un máximo de 10 puntos e cada duas respostas incorrectas descontará unha 
resposta correcta. A non resposta (en branco) non puntua nin desconta. No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta, esta será conside-
rada como unha resposta en branco. Para superar a proba, o candidato ten que acadar como mínimo unha puntuación de 5 puntos. A non supera-
ción da proba terá carácter eliminatorio según a orde do 5 de Abril do 2013. 
 
A duración da proba non será superior a 2 horas. 
 
Os candidatos serán convocados para a proba en día e hora en único chamamento mediante a páxina WEB do CIFP Coroso. 
 

Os candidatos terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carnet de conducir ou pasaporte) 
 

Poden empregar únicamente bolígrafos de distintas cores, así como calculadoras non programables 

 

Segunda parte da proba: Aqueles alumnos que accedan a esta parte, terán que realizar a segunda parte tamén eliminatoria. 
 

A proba será: escrita con supostos prácticos dos contidos do currículo como pode ser esquemas de instalación, mantemento e avarías das instala-
cións especificadas nas unidades formativas deste módulo. Para este fín, facilitaráselle os candidatos todo o material necesario para realizar a 
proba. As puntuacións desglosadas das preguntas, virán reflexadas na proba, sendo necesario acadar un mínimo de 5 puntos sobre un máximo de 
10 puntos para superala.  
 
A duración da proba será de 3 horas 
 
Os candidatos serán convocados para a proba en día e hora en único chamamento mediante a páxina WEB do CIFP Coroso. 
 
Os candidatos terán sobre a mesa durante a proba o seu documento de identificación (DNI, carné de conducir ou pasaporte) 
 

Poden empregar unicamente bolígrafos de distintas cores, así como calculadoras non programables 
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos e aprendizaxes anteriores  

Metodoloxía 

O docente deseña actividades a desenvolver polo alumnado en base a supostos e estes deber realizar as tarefas. Os problemas de conectividade 
foron resoltos polo alumnado.  

 

Actividades 

Realización dos exercicios propostos na Aula Virtual do CIFP Coroso. 

 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 

- Emprego da plataforma Aula Virtual do CIFP Coroso para distribución da documentación. 

- Equipos informáticos, conexión internet, e outros. 

- Soporte con medios audiovisuais baixados de internet. 

- Apuntes do docente. 

- Páxinas web. 

 

En Ribeira a 12 de maio de 2.020 

Asdo.: Carmen Yolanda Estalote Bouzas 
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