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1. Identificación da programación.

Familia Electricidade e electrónica

Ciclo CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Réxime xeral-ordinario

Módulo 
MP0235

Instalacións eléctricas interiores

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles.

A avaliación final realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas no 1º e 2º trimestre, así como sobre as
actividades de recuperación, reforzo e ampliación de aprendizaxes anteriores ó estado de alarma. As
actividades de recuperación do 1º e 2º trimestre terán carácter prioritario.
Impartiranse  para  todo  o  alumnado,  actividades  de  ampliación  de  aprendizaxes  relacionadas  cas
aprendizaxes impartidas con anterioridade ó estado de alarma. Estas actividades non presenciais de
ampliación e mellora da competencia do alumnado serviranse de criterio para outorgarlle valor positivo na
cualificación do alumno/a, para aquel alumnado que xa teña superadas ámbalas dúas avaliacións (1ª e
2ª)  e  polo  tanto  acadados con  avaliación  positiva  os  resultados  de  aprendizaxe  traballados  no  dito
período, pode propoñérselle avanzar na programación con actividades novas (as que estaban previstas
na programación para a 3ª avaliación as que estando previstas na 1ª o una 2ª non se puideron realizar en
ningún dos seus aspectos, pero baixo a condición de que unicamente serán tidas en conta na avaliación
do alumnado afectado sempre que lle sexa favorable, non podendo ir en detrimento da cualificación xa
acadada ou a que lle correspondería acadar co propio proceso de recuperación, reforzo e ampliación da
materia que corresponde á fase de aprendizaxe presencial (ate a declaración do estado de alarma).

Procedemento para recuperación das partes non superadas.
As actividades de recuperación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas no 1º e 2º trimestre.
As  actividades  iranse  enviando  o  longo  do  estado  de  alarma,  a  ferramenta  utilizada  será  o
correo,wassap  e  viodeoconferencia,as  actividades  de  recuperación,  reforzo  e  ampliación  de
aprendizaxes anteriores ó estado de alarma, que terán como fecha de entrega final o mes de xuño,
para facilitar que o alumnado poda ir facendo entregas  
Polo tanto,  non serán avaliables contidos novos impartidos con posterioridade ó estado de alarma
que non teñan relación con aprendizaxes anteriores a data do RD do citado estado de alarma. Estas
actividades de ampliación de aprendizaxes do terceiro trimestre  so terán carácter positivo se son
realizadas polo alumnado.

Para o alumnado que non teña superada a primeira e segunda avaliación realizarase unha proba que
relacione as actividades desenvoltas durante o estado de alarma,  do 1º ou 2º ou ámbolos dous
trimestres, dependendo das avaliacións que non teña superadas.
As  probas  realizaranse  de  forma  telemática  namentres  non  mude  a  situación  na  que  nos
encontramos, esta proba programarase virtualmente, resolvendo un caso práctico cunha duración



determinada. A proba so terá contidos do 1º ou 2º ou ámbolos dous trimestres, dependendo das
avaliacións que non teña superadas.

3. Actividades;

c1) Actividades de recuperación;
As actividades de recuperación están enviadas os alumnos,esta pensado un traballo a realizar polos 
alumnos de forma online

As  probas  realizaranse  de  forma  telemática  namentres  non  mude  a  situación  na  que  nos
encontramos, esta proba programarase virtualmente, resolvendo un caso práctico cunha duración
determinada, a proba so terá contidos do 1º ou 2º.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ó estado de alarma para todo ou parte 
do alumnado.

Non se contempla medidas de reforzo que non sexan as actividades anteriormente mencionadas.


