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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: MP0519 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN 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 

MP0519 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS 2º 5 105 105 

MP0519_12 DEBUXO TÉCNICO APLICADO A SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS 

2º 5 60 60 

MP0519_22 ORZAMENTOS E DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 2º 5 45 45 

(*) 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 Representación gráfica. Normas e simboloxía 

 
 

UD2 Elaboración gráfica de planos e debuxos mediante programas informáticos 
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UD3 Xestión da documentación gráfica de proxectos eléctricos 

 
 

UD 4 Elaboración de orzamentos de instalacións eléctricas. Exemplos 

 
 

UD5 Tipoloxía, estrutura e elaboración da documentación técnica dun proxecto 
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2.1 Criterios de cualificación 

 

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: 
Os debuxos ou planos feitos nun programa de CAD. 50 % da puntuación. 
Utilización de elementos de normalización en esquemas eléctricos e mecánicos. 25% 
Orzamento axustado e coherente. 25 % 
 
A cualificación correspondente a cada sesión de avaliación estará composta pola media das notas obtidas nas diferentes unidades didácticas (sempre e cando non 
se perderá o dereito a avaliación continua), e cos seguintes pesos por contidos: 
- Contidos conceptuais = 50% 
- Contidos procedimentais = 50% 
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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: 

- Debuxar en autocad sobre os planos de planta da vivenda unifamiliar que lle corresponde, as instalacións de forza, alumeado convencional 
e de emerxencia necesarias, cas súas correspondentes lendas e caxetíns. Presentar así mesmo, o esquema unifilar da instalación en 
formato autocad 

 

Local comercial: 

- Debuxar en autocad sobre os planos de planta do local comercial que lle corresponde, as instalacións de forza, alumeado convencional e 
de emerxencia necesarias, cas súas correspondentes lendas e caxetíns. Presentar así mesmo, o esquema unifilar da instalación en formato 
autocad 

 

Edificio de vivendas: 

- Debuxar en autocad sobre os planos de planta do edificio de vivendas que lle corresponde, as instalacións de forza, alumeado 
convencional e de emerxencia necesarias, cas súas correspondentes lendas e caxetíns. Presentar así mesmo, o esquema unifilar da 
instalación en formato autocad 

 

Presupostos: 

- Realizar os presupostos correspondentes ás instalacións eléctricas realizadas nas tarefas anteriores: Vivenda unifamiliar, Edificio de 
vivendas e Local comercial. Entregar os presupostos en formato PDF 

 

Prazo de entrega: 15/06/2.020 

Lugar entrega: Aula Virtual 

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: 

- Fixeronse exercicios básicos de CAD (Uso de línea, circulo, recortar, borrar) 
- Fixeronse exercicios de CAD con ordes de procuctividade (mover, copiar, xirar, escalar, reflexar, unir liñas, extender). 
- Fixeronse exercicios de CAD con texto. 
- Imprimiuse un debuxo mediante unha impresora virtual en formato .pdf. 
- Fixeronse debuxos en CAD de vistas de pezas. 
- Fixeronse debuxos en CAD de perspectivas axonometricas de pezas. 
- Aplicaronse escalas aos distintos debuxos. 
- Fixose un debuxo con cortes e seccións. 
- Fixeronse os debuxos dos símbolos electrotécnicos normalizados en CAD. 
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- Elaborouse un plano dun cadro eléctrico dunha instalación en CAD 
- Fixose o plano arquitectónico de planta dun recinto determinado en CAD. 
- Realizouse o plano eléctrico dunha instalación electrica tomando como base o plano de planta anterior. 
- Realizouse un plano de situación - emprazamento. 
- Realizaronse os documentos tipo dun proxecto (memoria técnica, pliego de condicions,) 
- Realizouse un orzamento dun proxecto coas medicions corresponentes. 
- Realizaronse os documentos anexos a un proxecto con entidade propia (prevención de riscos laboráis). 
- Realizouse unha petición de suministro eléctrico según documento preformado. 
- Realizouse unha memoria técnica de deseño. 
- Realizouse unha memoria de verificación eléctrica. 
 
 
Primeira parte da proba: A proba versará sobre os contidos mínimos teóricos esixibles do módulo. 
 

A primera proba é teórica, e é eliminatoria o seu formato será tipo test, e consta de 50 cuestions con 4 opcións cada unha delas, das que soamente 
ha é correcta. As respostas correctas puntuan 0,2 puntos, as incorrectas descontan 0,1 puntos e a non resposta (en branco) non puntua nin des-
conta. No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta, esta será considerada como unha resposta en branco. Para superar a proba, o 
candidato ten que acadar como mínimo unha puntuación de 5 puntos. 
 

A non superación da proba terá carácter eliminatorio según a orde do 5 de Abril do 2013 (publicado no DOG do 16 de Abril de 2013). 
 

A duración da proba é de 90 minutos 
 

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 constará de 10 problemas/exercicios/prácticas que se deberán solucionar de tal maneira que se dea o resultado de cada apartado. Para 
chegar ao resultado será necesario realizar e escribir todo o proceso de como se chega ao resultado. Non se puntúa escribir só o resultado final. 
Para superar a proba, o candidato ten que acadar como mínimo unha puntuación de 5 puntos. 
 

A non superación da proba terá carácter eliminatorio segundo a orde do 5 de Abril do 2013 (DOG do 16 de Abril de 2013). 
 

A duración da proba é de 90 minutos 
 

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 

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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