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Programación adaptada ó 3º trimestre 

Módulo: TECNICAS E PROCESOS EN INSTALACIONS DOMOTICAS E AUTOMATICAS 
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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 - ELECTRONICA CSELE01 SISTEMAS 
ELECTROTECNICOS E 
AUT. 

SUPERIOR ORDINA 

COVID-19 

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

Código 

MP/UF 

Nome Curso Sesións 

semanais 

Horas 

anuais 

Sesións 

anuais 

MP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e 
automáticas 

1º 7 213 213 

MPM05_21 Instalacións automáticas industriais 1º 7 20 20 

MPM05_21 Técnicas e procesos en instalacións automáticas 
industriais 

baseadas en tecnoloxía con cables 

1º 7 60 60 

MPM05_21 Técnicas e procesos en instalacións automáticas 
industriais 

baseadas en tecnoloxía programada 

1º 7 133 133 

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

1.4 Profesorado responsable 

Elaboración Jose Manuel Sampedro Fernandez 

Impartición Jose Manuel Sampedro Fernandez 
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2. Mínimos esixibles para alcanzar a avaliación 
positiva e os criterios de cualificación 

Arranque de motores eléctricos.- 
 

Minimos    Peso% 

CA1.1 - Identificouse a normativa de aplicación. 
 

S 5 

CA1.2 - Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe 
  

S 5 

CA1.3 - Seleccionáronse as ferramentas e os equipamentos propios deste tipo de instalacións. 
  

S 3 

CA1.4 - Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos. 
S 

S 2 

CA1.5 - Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe. 
  

S 8 

CA1.7 - Documentáronse as fases de montaxe. 
 

S 8 

CA2.6 - Dimensionáronse as proteccións. 
 

S 5 

CA2.7 - Determináronse os elementos auxiliares da instalación (cadros, condutores, canalizacións, etc.), en 
función da instalación.  

S 10 

CA2.14 - Elaborouse a documentación técnica da montaxe. 
 

S 10 

CA3.1 - Identificáronse os puntos críticos dunha instalación automática industrial. 
 

S 6 

CA3.3 - Definiuse un protocolo de actuación para a localización e a solución de avarías. 
 

S 5 

CA3.6 - Elaborouse rexistros de avarías. 
 

S 5 

CA4.1 - Identificáronse as operacións de mantemento. 
 

S 5 

CA4.3 - Planificouse o mantemento preventivo. 
 

S 5 

CA4.5 - Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación. 
 

S 3 

CA4.9 - Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento. 
 

S 5 

CA5.4 - Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa 
que empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

 
S 10 

 
 

 100 % 

Regulación da Velocidade de Motores Eléctricos.- 
 

  

CA2.5 - Dimensionáronse e montáronse os elementos de potencia: arrancadores electrónicos, variadores de 
velocidade, servoaccionamentos, etc.  

S 8 

CA2.6 - Dimensionáronse as proteccións. 
  

S 8 

CA2.14 - Elaborouse a documentación técnica da montaxe. 
  

S 7 

CA4.1 - Identificáronse as operacións de mantemento 
 

S 8 

CA4.5 - Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación. 
 

S 6 

CA4.8 - Programáronse e axustáronse elementos e equipamentos. 
 

S 12 

CA4.9 - Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento. 
 

S 10 

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, 
os utensilios, as máquinas e os medios de transporte. 

 
S 7 

CA5.3 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes na manipulación de materiais, ferramentas, 
máquinas de corte e conformación, etc.  

S 8 

CA5.4 - Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa 
que empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 

 
S 10 

    
CA5.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.  S 8 
CA5.9 - Valorouse a orde e a limpeza das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de preven-
ción de riscos. 

 S 8 
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   100 % 
Introdución ao Automatismo Programable.- 
 

   

CA2.1 - Identificouse a estrutura empregada nos sistemas industriais con autómatas programables e con PC 
industriais. 
 

 S 10 

CA2.2 - Realizáronse diagramas de bloques dos autómatas programables e dos PC industriais. 
 

 S 14 

CA2.3 - Seleccionáronse autómatas programables e PC industriais en función da súa aplicación. 
 

 S 10 

CA2.4 - Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados baseados en PLC e en PC 
industriais. 
 

 S 12 

CA2.5 - Establecéronse as secuencias de funcionamento dun automatismo industrial programado. 
 

 S 10 

CA2.6 - Recoñecéronse os tipos de sinais, e os sistemas de numeración e de codificación da información. 
 

 S 10 

CA2.8 - Representáronse esquemas de conexión dun automatismo programable. 
 

 S 16 

CA2.9 - Recoñecéronse os elementos dun automatismo programable.  S 18 
   100 % 
Montaxe e Conexionado de Autómatas Programables.- 
 

   

CA1.1 - Identificouse a normativa de aplicación. 
 

 S 6 

CA1.2 - Identificáronse as fases da montaxe tendo en conta o plan de montaxe. 
 

 S 8 

CA1.4 - Recoñecéronse as especificacións de montaxe de sistemas e elementos. 
 

 S 8 

CA1.5 - Asignáronselle recursos a cada fase da montaxe. 
 

 S 12 

CA1.7 - Documentáronse as fases de montaxe. 
 

 S 8 

CA3.2 - Identificáronse as tecnoloxías empregadas nos sistemas programados. 
 

 S 10 

CA3.4 - Seleccionáronse os equipamentos e os materiais. 
 

 S 6 

CA3.8 - Combináronse aplicacións relativas aos contornos de automatización industrial programada. 
 

 S 5 

CA4.6 - Elaborouse rexistros de avarías. 
 

 S 6 

CA5.1 - Identificáronse as operacións de mantemento preditivo, preventivo e correctivo da instalación. 
 

 S 5 

CA5.4 - Establecéronse os parámetros básicos que cumpra comprobar na instalación. 
 

 S 6 

CA5.8 - Elaboráronse documentos de rexistro das operacións de mantemento. 
 

 S 8 

CA6.4 - Recoñecéronse os elementos de seguridade (proteccións, alarmas e paros de emerxencia, etc.) e os 
equipamentos de protección individual e colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, etc.) que haxa 
que empregar nas operacións de montaxe e mantemento. 
 

 S 6 

CA6.7 - Identificáronse as posibles fontes de contaminación do contorno ambiental.  S 6 
   100 % 
Programación de Autómatas Programables.- 
 

   

CA2.10 - Elaboráronse diagramas funcionais e esquemas lóxicos. 
 

 S 15 

CA2.11 - Escribíronse programas de control. 
 

 S 30 

CA2.12 - Cargáronse programas e verificouse o seu funcionamento. 
 

 S 50 

CA2.13 - Empregáronse sistemas de supervisión.  S 5 
   100 % 
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2.1 Criterios de cualificación 

 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

3.1 Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Alumnado en período ordinario:  

O alumno/a que necesite recuperar algunha das unidades didácticas, terá oportunidade de facelo o longo desta Avaliación, mediante probas 
escritas, exercícios  prácticos ou traballos e software con simulación dependendo da Unidade que se trate,  que permitan avaliar os contidos e as 
destrezas de cada unidade de traballo,  sempre que non perderan o dereito a avaliación continua.  O habitual vai ser que cada U.D. teña as súas 
actividades de recuperación. Para elo vaiselle facilitar información complementaria e tamén a posibilidade de asistir a clases de reforzo telemáticas, 
ademais da  consulta e aclaración de dúbidas en calquer franxa horaria, a través co correo, aula virtual etc..  Si aínda despois destas actividades de  

Sistema de Avaliación e cualificación Ordinaria: 

O sistema de avaliación é contínua, o que implica a asistencia  regular a clase. Neste período excepcional as clases serán telemáticas e non se terán en conta as 
faltas de asistencia. Si ben se esixirá unha asistencia mínima. A plataforma para as clases virtuais serán  SKYPE e/ou ZOOM, ademais do correo electrónico como 
vía de entrega e recibimento da documentación. 

Os instrumentos de avaliación  que se van aplicar ao alumnado para este período do estado de alarma  ( excepto os de PAC ) son os seguintes: 

Probas Escritas, táboas de observación con escala de valoración , e Outros ( Proxectos específicos, traballos de aplicación, ) 

Criterios de Cualificación: 

A cualificación do módulo será numérica, entre 1 e 10, sen decimais. Para acadar avaliación positiva no módulo, requiriráse un mínimo de 5 Ptos. sen redondeos. 
Para acadar avaliacion positiva no módulo é necesario ter todas as U.D. superadas.  

A nota final do módulo sairá da media das 3 avaliacións, anque se axustará á da 3ª avaliación, tal como recolle o artigo 31º .3 da Orde de Avaliación.  

En cada U.D. irá reflexado os instrumentos de avaliación que se van aplicar. En cada Instrumento de avaliación reflectiránse os criterios de corrección de cada 
apartado/pregunta e a suá cualificación , e os pesos e porcentaxes dese instrumento de avaliación na U.D. 

Os contidos de tipo conceptual (exames, cuestionarios, exercícios  de resolución, etc. ) serán avaliados con Probas Escritas. 

Os contidos de tipo procedemental ( traballos de desarrollo e proxectos específicos  serán avaliados con  Listas de Cotexo e táboas de observación con escala de 
valores e Outros. 

Na cualificación das actividades e tarefas de tipo procedemental  teranse en conta o cumprimento do RRI do Dpto. para a realización dos traballos. Serán penaliza-
dos si de forma reiterada se incumpren as directrices. As penalizacións suporán: 

- Traballos, Proxectos e Prácticos: 

         - Entregados fóra de prazo: Metade da nota. 

-Suposto Práctico: ( No suposto dunha moi pouco probable volta ao Centro ) 

         - Por cada proba fallida  ( causística grave ) : 1 punto. 

         - Enerxizar o circuíto ou instalación e realizar probas con tensión sen as medidas e equipos de seguridade: metade da nota. 

         - Incumprir as normas de seguridade e hixiene no traballo, as de prevención de riscos e as de proteción medioambiental : suspensión do traballo.  

Si se dá o caso de facer toda a 3ª Avaliación de forma telemática, as Prácticas de Taller serán sustituídas por Traballos de Aplicación ou Proxectos Específicos. 
Neles irán claramente expresos o Sistema de Calificación e os Criterios de Corrección, así como o peso dentro da Unidade. Desta maneira o alumnado verá direc-
tamente como vai ser avaliado e a puntuación que acadou. 

Os contidos de tipo actitudinal ( asistencia, puntualidade, seguridade e hixiene no traballo, medidas medioambientais.....)  serán avaliados  con Táboas de Observa-
ción. 

Serán ademais obxecto de avaliación os seguinte apartados: o uso dos EPIs, a limpeza e orde no posto de traballo, a reciclaxe e recolleita selectiva de residuos, a 
disposición no desarrollo das actividades na aula/taller.  

Cando nunha determinada práctica ou traballo resulte determinante o cumprimento dos anteriores apartados actitudinais para a súa execución con garantía, pode-
rán marcarse como mínimo exixibles, podendo darse o caso que, aínda que a elaboración da práctica ou traballo sexa aceptable, non así as formas, polo que se vai 
considerar como práctica suspensa. 

 

Sistema de avaliacion e cualificación Extraordinaria ( PAC): 

En caso de que o alumnado vaia a ser avaliado con PAC, realizará unha Proba Extraordinaria de carácter teórico-práctico, donde se contemplarán todos os conti-
dos mínimos do módulo, salvo que pola súa traxectoria durante o curso poida ser avaliado utilizando os instrumentos de avaliación ordinarios e consiga acadar , 
cando menos, os mínimos exixibles do módulo. 

A Proba Final Extraordinaria constará de dúas partes: unha teórica de conceptos e outra procedemental de carácter práctico. As dúas serán de 2 horas cada unha. 

As probas non serán eliminatorias, e a nota final será a media das dúas. Para poder facer a media é imprescindible que as dúas estén aprobadas, ou no peor dos 
casos, que a proba conceptual esté  suspensa e teña un mínimo equivalente a un catro (4). 

 

Poderáse excluir da realización unha parte ou da totalidade dunha  proba ou actividade de avaliación, cando un alumno/a actúen de forma fraudulenta e mal inten-
cionada, ou incumpla as normas de prevención, protección e seguridade e supoña unha situacion de risco para sí mesmo, o resto do grupo ou para as instalacións. 
Neste caso a cualificación será 1. 
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recuperación tivese algunha parte suspensa podería recuperala no período de recuperacion , previo á avaliación final ( no mes de xuño, antes da 
avaliacion final ). Neste período de recuperación vanse elaborar uns Inf Ind de Avaliación xunto cun  calendario para a realización das actividades 
de recuperacion. Si con estas actividades no acada avaliación positiva, terá que repetir módulo ou, si promociona a 2º Curso, elaborarase un IIA 
para o seguinte curso. 

 

Alumnado en período extraordinario: (período recuperación do mes de xuño, despois da 3ª avaliación ) 

No caso de non acadar avaliación  positiva no periodo ordinario, o alumnado asistirá as actividades que se programen para o período de recupera-
ción, para o cal se lle vai entregar un informe individualizado de avaliación, onde se lle indique os RAs que debe recuperar e as tarefas e activida-
des de recuperación, xunto cun calendario coas datas de realización e avaliación.  

Para a avaliación das actividades deste período vanse utilizar os mesmos instrumentos que se empregan no periodo ordinario, e dicir, probas 
escritas, traballos, táboas de observación con escala de valoración e listas de cotexo de comprobación. 

Para estas actividades de recuperación, quedarían incluídos o alumnado con perda da avaliación contínua, ( caso de que xa realizasen a Proba 
Final Extraordinaria na 3ª avaliación e non a superasen .) 

Si o alumnado non deu recuperado a totalidade do módulo, permitiráselle presentarse a unha última proba final de toda a materia que será única, 
na cal se avaliará toda a materia do módulo. Deste xeito trátase de evitar que o/a alumn@ teña que repetir o módulo. 

 

Alumnado de 2º con Pte. de 1º.: 

Si o Alumn@ promocionou a 2º co módulo TPIDA pte, entón foille entregado un Informe Individualizado de Avaliación, onde se lle informou dos 
RAs non acadados, das U.D. suspensas, das actividades de recuperación previstas,  e dos períodos de realización e datas de avaliación das 
mesmas. 

Xa que non ten posibilidades de asistir ás clases de 1º, realizará as actividades do módulo pendente de maneira autónoma, aproveitando a hora de 
Titoría e as clases on line as que poida asistir..  

Este alumnado foi avaliado  en Decembro e outra en Marzo. No caso de superalas, podería haber ccededido ás FCTs no período Abril-Xuño xunto 
co resto do Grupo. 

No caso de non aprobar nesas 2 convocatorias, utilizará o período desta 3ª Avaliación, para intentar aprobar o módulo. Para este período entrega-
raselle outro IIAvalación, no caso de que dera superado  parcialmente algunha materia . 

 Si neste período de recuperación non da superado o módulo, entón tería que repetir o módulo. 

En todos os instrumentos de avaliación estarán indicados os sistemas de avaliación e cualificación, criterios de correción, peso na cualificación, etc. 

3.2 Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria 
para o alumnado con perda de dereito a avaliación continua e 
probas libres 

A proba de avaliación extraordinaria constará de dúas partes, unha de conceptos básicos e outra procedemental ( resolución dun exercício práctico 
), onde o alumno/a debe demostrar uns coñecementos e habilidades básicos para superar os mínimos establecidos no módulo, mediante unha 
proba teórico-práctica de dúas horas de duración cada unha. 

Mediante esta proba tratarase de buscar evidencias de si o alumn@ ten acadado ou non os mínimos exisidos para este módulo. 

os instrumentos de avaliación a utilizar serán fundamentalmente probas escritas, táboas de observación e listas de cotexo. 

Parte Conceptual: 

      -Para a proba de conceptos utilizarase unha proba escrita cuxo peso será do 100% da nota, e requirirá un mínimo de 5 para superala. Será 
avaliada cunha táboa de observación  

Parte Procedemental: 

     -Para a proba procedemental utilizaránse dúas probas: Unha Práctica con tecnoloxía combinada, e con resolución de disfuncións e avarías, e 
unha proba escrita tipo cuestionario. As dúas requirirán un mínimo de 5 para aprobalas. 

A proba práctica será avaliada cunha táboa de observación e lista de cotexo, cun peso do 60 % . 

A proba escrita (cuestionario práctico) será avaliada cunha táboa de observación con escala de valores, cun peso d0 40 % 

A nota da parte procedemental será a media  das dúas probas, sempre que estén as dúas aprobadas, ou ben si a proba do cuestionario acada 
unha nota equivalente a un catro (4)  

A cualificación final será a suma das dúas partes, tendo en conta que o peso da parte teórica será do 40% e a da práctica, do 60%, e requirirá un 
mínimo de 5 para aprobar. Para poder sumar, hai que aprobar as dúas partes ( cenceptual e procedemental ) ou no peor dos casos, tamén se 
sumarían si a parte de conceptual se acada unha cualificación equivalente a catro (1,6). 

O alumnado co PD poderá realizar a proba Extraordinaria antes da avaliación final de módulos, no período de recuperación. 

 

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

Estas medidas van orientadas en dúas direccións: 

1.- Actividades de repaso e reforzo a traves de clases online coa plataforma Skype, Zoom ou Webex. Estas clases van ser gravadas para que o 
alumnado poida visualizalas no caso de non poder asistir ás reunións. 
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Daráse preferencia ao repaso das Unidades non superadas, para posibilitar a súa recuperación. 

2.- Actividades de ampliación de contidos homoxéneos , relacionados coas actividades de aprendizaxe impartidas con anterioridade ao estado de 
alarma.  

Desta forma preténdese mellorar a competencia profesional do alumnado, aportando unha formación máis sólida. Co alumnado destacado poderá-
se inclusive aumentar con contidos novos, sen que sexan obxecto de avaliación. 

Actividades 

Todas as actividades teñen a dobre vertente, por una banda serven ao alumado que ten superada a materia até o segundo trimestre para subir a 
súa nota, e para o alumnado que non ten superada a materia para poder recuperar, en ámbolos dous casos para repaso do tema. 

 

As datas para a realización de actividades de recuperación serán consensuadas co alumnado. 

Materiais e recursos 

- Correo electrónico coma canle de comunicación co alumnado. 

- Emprego das plataformas dixitais para distribución da documentación, e impartición de clases on line. 

- Equipos informáticos, conexión internet, e outros. 

- Documentación técnica para o alumnado. Apuntes do docente. 

- Páxinas web. 

 

 

Ribeira, 12 de Maio de 2020. 

Jose M. Sampedro Fdez. 


