
  

 

Páx. 1 de 8 

 

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/ 

M
o

d
el

o
. P

ro
g

ra
m

ac
ió

n
 d

e 
m

ó
d

u
lo

. M
D

.7
5.

P
R

O
.0

1.
 V

er
. 0

3 

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

Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: MP0239 INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS 

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 

MP0239 INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS 2º 2 53 53 

(*) 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 Identificación, configuración elección dos elementos das instalacións SFV 
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UD2 Montaxe e mantemento instalacións solares FV. Documentación técnica 
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UD3 Condicións de conexión á rede das instalacións solares fotovoltaicas. Documentación necesaria 

 
 

UD 4 Normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental 

 

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: 

 

A proba escrita valorase de 1 a 10 puntos e consta dunha serie de preguntas de carácter teórico e da realización de exercicios prácticos que terán un valor que se 
indicará na propia proba. Esta proba terá un peso específico na nota dun 60%, esixindo os alumnos acadar un mínimo dun 4 para facer media ca parte práctica da 
asignatura.  

A parte práctica da asignatura está composta de diversas actividades de carácter práctico e de aplicación dos contidos teóricos. Estas probas serán avaliadas de 1 
a 10. A nota das prácticas será a media aritmética das notas obtidas. O peso específico da parte práctica é de un 40% da nota final. Será obligatorio a entrega de 
todas as prácticas en tempo e forma indicado (en caso contrario a práctica non será avaliada). Ademais, na realización de cada práctica, por falta de orden e 
limpeza na realización do traballo descontarase 0,25 puntos.  

A nota de módulo será a nota media das avaliacións sempre que éstas estean aprobadas ou recuperadas. En caso contrario o módulo non estará superado. 
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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. Cálculo dunha instalación fotovoltaica: 

Nesta actividade deberá realizar: 

- os cálculos dunha instalación fotovoltaica para a vivenda unifamiliar que lle corresponde por orde de lista. 

- decidir os consumos que queira alimentar e mais o tipo de instalación a facer: autónoma, conectada á rede ou mixta. 

Prazo de entrega: 05/06/2.020 

Lugar entrega: Aula Virtual 

 

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. 

Exercicios propostos. Cálculo dunha instalación fotovoltaica: 

Nesta actividade deberá realizar: 

- os cálculos dunha instalación fotovoltaica para a vivenda unifamiliar que lle corresponde por orde de lista. 

- decidir os consumos que queira alimentar e mais o tipo de instalación a facer: autónoma, conectada á rede ou mixta. 

Prazo de entrega: 05/06/2.020 

Lugar entrega: Aula Virtual 

En tanto aos criterios de avaliación estarase ao indicado no apartado 2.1. Criterios de cualificación. 

Mínimos 

- Recoñecéronse cada un dos diferentes elementos dunha instalación solar fotovoltaica (ISFV). 

 - Definíronse as características e funcionamiento dos diferentes elementos dunha ISFV. 

 - Interpretouse de forma axeitada a normativa que abrangue as ISFV. 

 - Coñecéronse o procedimiento de instalación e mantemento das ISFV. 

 - Respetáronse os procedimientos de seguridade e calidade. 

 - Coñecéronse as diversas causas de avaría dunha ISFV e é capaz de resolver a avaría e resolvela de xeito autónomo. 

 - Identificáronse as diferentes formas de conexión dunha ISFV (aislada ou coñectada a rede), e demostra os requisitos e os procedimientos 

administrativos necesarios destas instalacións. 

 - Identificáronse os distintos riscos e o seu nivel de perigo dos diferentes elementos dunha ISFV, os aparellos e da aparamenta necesaria para a 

súa correcta instalación. 

 - Identificáronse as distintas fontes de contaminación dunha ISFV e procede de manera acorda a normativa legal vixente. 

 

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. 
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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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