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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 Instalacións e Mantemento CMIMA01 Instalacións Frigoríficas e de
Climatización

Medio Ordinario
COVID-19

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

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

MP0038 Instalacións Eléctricas e Automatismos 1º 8 266 266

MP0038_13 Circuítos e esquemas eléctricos básicos 1º 8 30 30

MP0038_23 Montaxe  e  mantemento  de  cadros  eléctricos  asociados  aos
equipamentos térmicos

1º 8 160 160

MP0038_33 Autómatas programables asociados aos equipamentos térmicos 1º 8 76 76

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

1.4 Profesorado responsable

Elaboración Víctor M. Álvarez Pérez

Impartición Víctor M. Álvarez Pérez

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

Considerando o RD 463/2020, de 14 de Marzo, polo que se declara o estao de alarma para a xestión da
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e de acordo coas Instrucción de 27 de Abril de 2020, da DX de
Educación, Formación Profesoinal e Innovacion Educativa para o desenvolvemento do 3º trimestre do
presente curso 2019-2020 nos centros docentes da Comunidade Autónoma Galega, realízanse as seguin -
tes adaptacións da Programación Didáctica do módulo MP0038 (Instalacións eléctricas e automatismos,
CM Inst. frigoríficas e de Climatización).

Os mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva no módulo MP0038 evidenciarán a consecución de
todas as aprendizaxes efectuadas até o 13 de Marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de partici -
pación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Aliás o alumno deberá participar regularmente
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nas actividades programadas, sempre que non manifeste a imposibilidade de facelo de xeito telemático.
Nese caso, informarase ao profesor ou á titora, que trasladarán a situación á dirección do centro, a fin de
solucionar o impedimento da mellor maneira posible.

Os mínimos para este módulo deberán acadar os logros expresados nos criterios de avaliación mínimos
de cada UD desenvolvida ao longo do curso até o día antes do inicio do confinamento (13 de Marzo de
2020). Sendo estes: 

MP0038_13. Circuítos e esquemas eléctricos básicos
RA1. Monta circuítos eléctricos básicos, para o que interpreta esquemas e verifica o seu funcionamento.

CA1.1.  Describíronse  as  magnitudes fundamentais  das  instalacións  eléctricas  e  relacionáronse
coas súas unidades.

CA1.2. Interpretáronse os símbolos normalizados eléctricos e electrónicos en esbozos e esque-
mas.

CA1.3. Calculáronse as magnitudes características en circuítos de CC e CA aplicando leis e teore-
mas básicos.

MP0038_23. Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos
RA1. Monta circuítos de manobra e forza con compoñentes característicos, para o que interpreta esque-
mas, e verifica o seu funcionamento.

CA1.1. Describiuse o funcionamento dos circuítos con contactores, relés, temporizadores, etc.
CA1.2. Describíronse os principios de funcionamento dos receptores e dos motores.
CA1.3. Interpretáronse esquemas eléctricos, analizando o funcionamento dos circuítos de forza e

mando dos equipamentos e das instalacións.
CA1.4. Montáronse circuítos sinxelos de manobra e forza utilizando compoñentes eléctricos típi-

cos de instalacións térmicas.
CA1.5. Montáronse circuítos de mando e regulación de velocidade de motores monofásicos e tri -

fásicos.
CA1.6. Medíronse as magnitudes fundamentais cos equipamentos acaídos.

RA2. Debuxa esquemas de cadros eléctricos e instalacións, aplicando a normativa e convencionalismos
de representación. 

CA2.1. Identificouse a simboloxía en relación cos elementos reais.
CA2.2. Especificáronse as características dos elementos que interveñen nos circuítos eléctricos

tendo en conta a súa función e aplicación.
CA2.3. Representáronse graficamente os esquemas eléctricos e de control coa simboloxía de apli -

cación, utilizando software de debuxo.
CA2.4. Aplicouse a normativa electrotécnica correspondente. 
CA2.6. Representáronse graficamente os regreteiros e bornes coa simboloxía e a numeracións co-

rrectas. 
CA2.8. Verificouse o funcionamento dos circuítos utilizando software de simulación.

RA3. Monta cadros e sistemas eléctricos asociados, para o que interpreta esquemas, e xustifica a fun-
ción de cada elemento no conxunto.

CA3.1. Interpretáronse os esquemas de manobra, control e forza.
CA3.2. Seleccionáronse os compoñentes e os condutores que configuran o cadro. 
CA3.3. Relacionouse cada elemento coa súa función no conxunto.
CA3.4. Mecanizouse o taboleiro eléctrico, montando as guías e canalizacións, e deixando as mar-

xes dispostas no esquema.
CA3.5. Seleccionáronse as ferramentas requiridas para cada intervención. 
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CA3.6. Montáronse os elementos dos cadros eléctricos en condicións de calidade. 
CA3.7. Aplicouse a normativa e a regulamentación electrotécnica.
CA3.8. Comprobouse o funcionamento do cadro, de acordo coas especificacións.
CA3.9. Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA3.10. Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

RA4. Monta e desmonta motores eléctricos, identifica os seus compoñentes e describe a súa función no
conxunto.

CA4.1. Identificáronse os tipos de motores eléctricos utilizados nas instalacións frigoríficas, e de
climatización e ventilación 

CA4.2. Desmontáronse e montáronse os motores utilizando ferramentas e técnicas adecuadas.
CA4.3. Identificáronse os elementos constitutivos dos motores eléctricos, segundo o tipo.
CA4.4. Describíronse os circuítos de arranque dos motores eléctricos. 
CA4.5. Medíronse os parámetros característicos e de funcionamento, determinando o estado do

motor.
CA4.6. Realizáronse operacións de mantemento sobre o motor.
CA4.7. Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA4.8. Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade

RA5. Conecta os motores cos elementos auxiliares de mando, protección e regulación de velocidade,
para o que interpreta esquemas, e verifica o seu funcionamento.

CA5.1. Describíronse os circuítos de arranque e inversión dos motores eléctricos trifásicos.
CA5.2. Describíronse os sistemas de regulación de velocidade.
CA5.3. Identificáronse os elementos de protección e regulación de velocidade dos motores. 
CA5.4. Conectáronse os motores eléctricos cos elementos auxiliares de acordo co seu tipo e as

súas características. 
CA5.5. Operouse con autonomía nas actividades propostas. 
CA5.6. Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

RA6. Mide magnitudes e realiza comprobacións de seguridade eléctricas, actuando sobre equipamentos
e instalacións en funcionamento, e interpreta os resultados.

CA6.1. Seleccionouse o instrumento de medida correspondente á magnitude que cumpra medir e
aos valores dos parámetros. 

CA6.2. Aplicáronse procedementos de medida de acordo coa magnitude que se vaia medir.
CA6.3. Interpretouse o valor da medida de acordo coas especificacións.
CA6.4. Verificouse a resposta dos elementos de protección ante anomalías. 
CA6.5. Operouse con autonomía nas actividades propostas.
CA6.6. Respectáronse os tempos estipulados para a realización da actividade.

RA7. Localiza e repara disfuncións dos cadros e da instalación eléctrica, e identifica as súas causas en re-
lación cos síntomas que presenta. 

CA7.1. Interpretáronse os esquemas dos cadros e da instalación en relación cos elementos reais. 
CA7.2. Identificáronse os síntomas da disfunción. 
CA7.3. Elaborouse un procedemento de intervención.
CA7.4. Realizáronse medidas e verificacións. 
CA7.5. Elaboráronse hipóteses das causas da avaría. 
CA7.6. Localizouse o elemento responsable da disfunción ou avaría. 
CA7.7. Reparouse a disfunción substituíndo o elemento ou reconstruíndo o cableamento. 
CA7.8. Verificouse o restablecemento do funcionamento tras a intervención. 
CA7.9. Realizouse a intervención no tempo establecido.
CA7.10. Manexáronse con destreza os equipamentos e as ferramentas. 
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CA7.11. Elaborouse un informe das intervencións realizadas.

RA8. Cumpre as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, en montaxe e man-
temento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos, e identifica os riscos asociados, así
como as medidas e os equipamentos para os previr. 

CA8.1. Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferra-
mentas, utensilios, máquinas e medios de transporte. 

CA8.2. Operouse coas ferramentas e os equipamentos de medida respectando as normas de se-
guridade.

CA8.3. Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, fe-
rramentas, máquinas de corte e conformación, etc. 

CA8.5. Relacionouse a manipulación de materiais, ferramentas, e equipamentos de medida coas
medidas de seguridade e protección persoal requiridas. 

CA8.6. Determináronse as medidas de seguridade e de protección persoal que se deben adoptar
na preparación e na execución das operacións de montaxe e mantemento das instala-
cións eléctricas asociadas ás instalacións térmicas.

CA8.7. Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental. 
CA8.8. Clasificáronse os residuos xerados para a súa retirada selectiva. 
CA8.9. Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de

prevención de riscos.

A UF MP0038_23 (Montaxe e mantemento de cadros eléctricos asociados aos equipamentos térmicos)
foi interrumpida mentres se estaban desenvolvendo parte dos contidos prácticos. A UF MP0038_33 (Au-
tómatas programables asociados aos equipamentos térmicos) non chegou a iniciarse. Os contidos que
non puideron ser desenvolvidos de maneira normalizada, non serán tidos en conta entre os mínimos esi-
xibles.

Os mínimos enumerados serán tidos en conta para as probas de recuperación das avaliacións non supe-
radas e guiarán o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

2.1 Criterios de cualificación

A cualificación da terceira avaliación farase en base ás cualificacións das dúas primeiras avaliacións, que
se desenvolveron  de xeito  normal  con anterioridade ao confinamento.  O cálculo  da  cualificación da
terceira avaliación será a media aritmética das dúas cualificacións parciais. A esta cualificación pódeselle
sumar até un máximo de 3 sobre 10, consonte coas actividades de ampliación optativas desenvolvidas e
entregadas durante o confinamento.

Para aqueles alumnos que teñen algunha das dúas avaliacións suspensa, teranse en conta as actividades
de recuperación, reforzo e ampliación realizadas con anterioridade ao estado de alarma, así como todas
as que entreguen de xeito telemático durante o mesmo. Os que aínda así non consigan recuperar, terán a
posibilidade de facer unha proba de recuperación, que se fará preferentemente de xeito presencial ao fi-
nalizar o estado de alarma e de non ser posible, de xeito telemático. No caso de observarse comporta-
mentos inapropiados ou fraudulentos na realización desta proba (sexa presencial ou a distancis), a cualifi -
cación final será de suspenso.

A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións, á que se engadirá un máximo de 3 sobre
10, consonte coas actividade optativas desenvolvidas e entregadas durante o confinamento.
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación 

As tarefas de recuperación consisten en entregar de xeito telemático as actividades de recuperación, re-
forzo e ampliación que xa se tiñan facilitado para recuperar a primeira avaliación, así como repetir as acti-
vidades feitas durante a segunda avaliación, nomeadamente os exercicios de cálculo e as simulacións de
circuítos propostos antes do estado de alarma. Para recuperar as partes non superadas é necesario en -
tregar estas tarefas, así como realizar unha proba de recuperación, que se fará preferentemente de xeito
presencial ao finalizar o estado de alarma e de non ser posible, de xeito telemático. Serán tidas en conta
tamén as tarefas optativas de ampliación propostas e entregadas durante o confinamento.

3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua (PD).

Non se consideran probas relativas a este apartado, por non haber alumnos con PD con anterioridade ao
estado de alarma.

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

Metodoloxía:

Durante os primeiros días de confinamento, o docente comunicou por correo electrónico aos
alumnos as tarefas pendentes de entregar relativas ás segunda avaliación, así como as tarefas necesarias
para reforzar e repasar os contidos que se estaban a traballar naquel momento.

Durante as semanas posteriores, o docente habilitou unha aula virtual con contidos, explicacións
en video e tarefas optativas para ampliación. Ademais de matricular a todos os alumnos do módulo nesta
aula virtual, comunicóuselles este feito por correo e informóuselles do horario de titorías por videoconfe-
rencia, así como a posibilidade de flexibilizar ou ampliar o mesmo no caso de aqueles alumnos que non
puidesen asistir no horario previsto.

Envióuselles un correo a cada un dos alumnos con avaliacións suspensas, recordándolles a súa si -
tuación, así como as tarefas que deberían facer. Indicóuselles tamén a necesidade de superar unha proba
presencial con posterioridade ao confinamento, ou ben telemática no caso de non ser posible o anterior.

Actividades propostas:
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• Seguir os materiais escritos dispostos para repaso e ampliación, así as explicacións en vídeo dos
mesmos.

• Realizar os exemplos propostos nos materiais escritos e comprobar ou comparar coas explicacións
disponibilizadas.

• Simulacións de circuítos e cadros eléctricos mediante a ferramenta de simulación CADe-Simu.

• Realización de cuestionarios online sobre as actividades e tarefas propostas.

• Conectarse ás titorías por videoconferencia, a fin de solventar dúbidas e facilitar o seguemento
das actividades.

Materiais e recursos empregados:

• Correo electrónico como canal de comunicacións prioritaria cos alumnos.

• Videoconferencia para explicacións máis concretas e seguimento das actividades. Para aqueles
que non habilitan o acceso á cámara ou micro, aínda poden ver e escoitar aos outros participantes e está
dispoñible a opción de chat online, para que participen mentres duran as titorías.

• Carpeta compartida en GoogleDrive, onde se facilita toda a documentación necesaria para seguir
o curso (textos, problemas, documentación complementaria, enlaces a videos relacionados, etc.)

• Aula virtual no Moodle dispoñible no centro, onde se facilita documentación, expliacións, tarefas
e un novo canal de comunicación mediante foros e chats.

• Videos elaborados polo docente compartindo o escritorio do seu equipo, a fin de facilitar as expli -
cacións e mostrar tanto a elaboración como a execución de simulacións.

• Páxinas de casas comerciais e catálogos dispoñibles na rede.

• Equipos informáticos propios do docente, así como conexión a internet, datos do móbil, etc.

5. Medidas  de  atención  á  diversidade  do
alumnado matriculado no módulo

Tal como establece a orde de 12 de Xullo de 2011, pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a
acreditación académica do almunado das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28, o
equipo docente realizou ao comezo do curso 2019/2020 unha sesión de avaliación inicial do alumnado,
que tivo por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así
como as súas capacidades. Previa a esta reunión, fíxose un cuestionario de avaliación inicial que se com-
plementou cunha sesión de entrevistas e coas informacións proporcionadas pola matrcícula e pola titora.
Non se detectaron necesidades especiais, polo que non se contemplaron medidas de atención á diversida -
de.
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