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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: MP0233 ELECTRÓNICA 

Ciclo Formativo: CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 

AUTOMÁTICAS 

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 CMELE01 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E 
AUTOMÁTICAS 

MEDIO ORDINADO 

COVID-19 

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

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0233 ELECTRÓNICA 1º 5 107 107 

MP0233_12 ELECTRÓNICA DIXITAL 1º 5 45 45 

MP0233_22 ELECTRÓNICA ANALÓXICA 1º 5 62 62 

(*) 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 Introducción a Electrónica. Codificación da información 

 
 

UD2 Circuitos combinacionais MSI 

 
 

UD3 Circuitos Secuenciais 
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UD 4 Compoñentes de circuitos electrónicos 

 
 

UD5 Circuitos de rectificación e filtrado 

 
 

UD6, UD7, UD8 e UD9 

Non foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que non serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no 
presente curso 2019-2020. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as probas de avaliación extraordinaria do 
alumnado con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

 

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: 

Trimestralmente emítese unha cualificación que será a media ponderada das cualificacións obtidas ao longo do trimestre. 

Será necesario obter en todas as prácticas, traballos, exames e actividades unha puntuación igual ou superior a 4 puntos sobre 10 para que teña efecto a media 
ponderada anteriormente descrita. Cando a mesma sexa superior a 5, considerarase aprobado o trimestre. Se a media ponderada é inferior a 1, a nota trimestral 
será 1. 
Para obter a nota trimestral non se terán en conta os decimais pero si que se conservarán para obter a cualificación final. 
 

A cualificación final da materia será a media aritmética das cualificacións trimestrais, sendo necesario ter aprobadas as dúas primeiras avaliacións para obter unha 
cualificación final positiva (superior ou igual a 5). Cando a nota final conteña números decimais de valor superior a 0.5 puntos, a nota final redondearase a o enteiro 
inmediatamente superior, excepto nos casos 4,6, 4,7, 4,8 e 4,9 que se redondeará a 4 puntos. 
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. 
A nota que obteña cada alumno/a que forma parte dun grupo poderá ser diferente, en función da súa achega persoal. 

Dado que é avaliación continua, partirase das cualificacións do segundo trimestre e ampliaranse no apartado de traballos realizados para recalculala 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. 
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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. 

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. Realización dos exercicios propostos por parte da profesora, das partes correspondentes ás avaliacións pendentes. Es-
tes exercicios tamén poden ser elaborados polo alumnado co módulo superado na 1ª e 2ª avaliación, que non restará cualificación xa obtida, pe-
ro si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria. 

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de 
dereito a avaliación continua e Proba libre. 

Estarase ao disposto polas autoridades segundo a evolución do estado de restrición da mobilidade. 

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. 

En tanto aos criterios de avaliación estarase ao indicado no apartado 2.1. Criterios de cualificación. Para a parte práctica ou de ser presencial 
respectarase o disposto no presente documento. Neste caso non será válido o explicitado sobre a avaliación continua. 

Para este alumnos non hai restricións no alcance do temario. 

Mínimos 

- Utilizáronse diversos sistemas de numeración e códigos. 

- Describíronse as funcións lóxicas fundamentais utilizadas nos circuítos electrónicos dixitais. 

- Representáronse os circuítos lóxicos mediante a simboloxía acaída. 

- Interpretáronse as funcións combinacionais básicas. 

- Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

- Verificouse o funcionamento dos circuítos. 

- Identificáronse as familias de integrados e a súa aplicación. 

- Describíronse diferenzas entre circuítos combinacionais e secuenciais. 

- Describíronse diferenzas entre sistemas síncronos e asíncronos. 

- Identificáronse os compoñentes e os bloques funcionais. 

- Identificouse a simboloxía normalizada. 

- Utilizáronse os instrumentos lóxicos de medida axeitados. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

- Verificouse o funcionamento de circuítos básicos secuenciais. 

- Recoñecéronse os compoñentes. 

- Describíronse os parámetros e as magnitudes que caracterizan os circuítos con compoñentes pasivos. 

- Relacionáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas. 

- Recoñecéronse os compoñentes. 

- Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc. 

- Identificouse a simboloxía normalizada. 

- Describíronse os tipos de rectificadores e de filtros. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

- Obtivéronse os parámetros e as características eléctricas dos compoñentes dos sistemas. 

- Describíronse as diferenzas entre fontes conmutadas e non conmutadas. 

- Describiuse o funcionamento dos bloques que compoñen os sistemas completos de alimentación. 

- Identificáronse as características máis salientables proporcionadas por fabricantes consultando información técnica e comercial. 

- Describíronse as configuracións de circuítos reguladores integrados. 

- Utilizáronse os instrumentos de medida axeitados: multímetro, osciloscopio, etc. 

- Describíronse as aplicacións reais. 

- Verificouse o funcionamento de fontes conmutadas. 
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- Describíronse os tipos de circuítos amplificadores. 

- Describíronse os parámetros e as características dos circuítos amplificadores. 

- Identificáronse os compoñentes cos símbolos que aparecen nos esquemas. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

- Verificouse o seu funcionamento 

- Recoñecéronse os elementos dos sistemas electrónicos de potencia. 

- Identificouse a función de cada bloque do sistema. 

- Enumeráronse as características máis salientables dos compoñentes. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

- Verificouse o funcionamento dos compoñentes (tiristor, diac, triac, etc.). 

- Identificouse a simboloxía normalizada. 

- Recoñecéronse os compoñentes dos circuítos de temporización e oscilación con dispositivos integrados. 

- Describiuse o funcionamento de temporizadores e osciladores. 

- Verificouse o funcionamento dos circuítos de temporización e dos circuítos osciladores. 

- Identificouse a simboloxía normalizada. 

- Utilizáronse os instrumentos de medida adecuados. 

- Montáronse ou simuláronse circuítos. 

 

Para elo o alumnado ha superar unha proba escrita. 

A proba escrita: Cuestións e resolución de problemas (poderá realizarse de xeito presencial ou a distancia, para elo o alumnado terá que ter unha 
conta de correo electrónico) 

A proba superarase cunha nota de 5 puntos. 

Cuestións: 

A proba será de tipo test onde se elixirá unha ou varias da/s posible/s solución/s. 

As preguntas non contestadas non puntúan negativamente, valoraranse con cero puntos.  

As preguntas mal respostadas reducirán a nota obtida a razón de 0,25 puntos cada catro preguntas. 

Inadmisibilidade da proba 

Non se admite máis dun 5 % de preguntas non contestadas para superar a proba. 

 

Resolución de problemas: 

Consistirá na resolución de varios exercicios, sobre calquera aspecto dos citados na relación de contidos mínimos. Para elo cubriranse un formula-
rio para cada exercizo dos propostos. 

 

Inadmisibilidade da proba: 

Non se admitirán probas prácticas en branco/non realizadas para superar esta parte da proba. 

 

A nota mínima aprobatoria será dun 5 entre os dous exercizos, para o que terá que superarse a primeira parte cun mínimo de 5. 

 

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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